
Dansk Økonomi
Forår 2007

Konjunkturvurdering

Konjunkturer og finanspolitik

Dansk arbejdsmarkedspolitik efter år 2000

Danish Economy •  Spring 2007 • English Summary



  

Det Økonomiske Råd 
Det Økonomiske Råd er oprettet i 1962 og har til opgave Aat følge landets økonomi-
ske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver og samspillet mellem 
økonomi og natur samt at bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interes-
ser@. Rådet ledes af et formandskab og består herudover af indtil 26 medlemmer. Det 
Økonomiske Råds Sekretariat bistår formandskabet med at udarbejde de halvårlige 
redegørelser. Loven om Det Økonomiske Råd er senest revideret i 1994, jf. Økono-
miministeriets lovbekendtgørelse nr. 480 af 3. juni 1994. 
 

Formandskabet 
Professor Peter Birch Sørensen (formand), Københavns Universitet, professor    
Michael Rosholm, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Rose Skaksen, Han-
delshøjskolen i København. 
 

Rådets øvrige medlemmer 
Økonomi- og Erhvervsministeriet: Departementschef Michael Dithmer, Finansmini-
steriet: Departementschef Christian Kettel Thomsen, Miljøministeriet: Departe-
mentschef Erik Jacobsen, Danmarks Nationalbank: Nationalbankdirektør Jens 
Thomsen, Dansk Arbejdsgiverforening: Formand, viceadministrerende koncerndi-
rektør Jørgen Vorsholt og administrerende direktør Jørn Neergaard Larsen, Lands-
organisationen i Danmark: Landsorganisationsformand Hans Jensen, forbundsfor-
mand Thorkild E. Jensen, forbundsformand John Dahl og forbundsformand Poul 
Erik Skov Christensen, Dansk Industri: Formand, administrerende direktør og kon-
cernchef Henning Dyremose, Håndværksrådet: Formand Niels-Erik Lundvig, Land-
brugsraadet: Præsident Peter Gæmelke, Dansk Landbrug: Viceformand Ib W. Jen-
sen, Danske Andelsselskaber: Formand, gårdejer Niels Dengsø Jensen, Dansk Er-
hverv: Formand, administrerende direktør Poul Erik Pedersen og næstformand, ad-
ministrerende direktør Torben Qvist, Forbrugerrådet: Direktør Rasmus Kjeldahl, 
Finansrådet: Formand, ordførende direktør Peter Straarup, Funktionærernes og 
Tjenestemændenes Fællesråd: Formand Bente Sorgenfrey, Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd: Formand, professor Per Kongshøj Madsen, Kommunale organisatio-
ner: Administrerende direktør Peter Gorm Hansen, Særlige sagkyndige: Professor 
Ellen Andersen, professor Finn Ragnar Førsund, professor Niels Thygesen og pro-
fessor Hans E. Zeuthen. 
 

Sekretariatet 
Sekretariatschef Lars Haagen Pedersen, kontorchef Jan V. Hansen, kontorchef John 
Smidt, chefkonsulent Niels Henning Bjørn, specialkonsulent Dorte Grinderslev, 
specialkonsulent Anne Kristine Høj, specialkonsulent Jesper Linaa, fuldmægtig 
Lene Kjærsgaard, fuldmægtig Mette Skak-Nielsen, fuldmægtig Jesper J. Kühl, 
fuldmægtig Lene Toftkær, kontorfuldmægtig Henriette Damsø, kontorfuldmægtig 
Katja Jørgensen, kontorfuldmægtig Tina Pedersen, assistent Mona Sparrebro, stu-
dentermedhjælpere Peder Hansen, Jonas Aller Kjeldsen, Louise C. Willerslev-Olsen 
og Jonas Sørensen. 



Dansk Økonomi
Forår 2007

Konjunkturvurdering

Konjunkturer og finanspolitik

Dansk arbejdsmarkedspolitik efter år 2000

Danish Economy •  Spring 2007 • English Summary



Pris 150 kr. inkl. moms 
ISBN 978-87-89027-53-1 

ISSN 0904-7778 

Sælges hos boghandlere 
og i Sekretariatet, hvor den også fås som abonnement 

Det Økonomiske Råd 
Sekretariatet

Amaliegade 44 
1256 København K 

Tlf.: 33 44 58 00 
Fax: 33 32 90 29 

E-post: dors@dors.dk  
Hjemmeside: www.dors.dk 

Oplag 1.400 

Tryk: Schultz Grafisk A/S 

Signaturforklaring:
$   Oplysning kan ikke foreligge/foreligger ikke. 

Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. 



INDHOLD

Fremsendelsesskrivelse til regeringen 

Resume 1 

Kapitel I Konjunkturvurdering 25
 Indledning  25
 International baggrund 34
 Indenlandsk efterspørgsel 50 
 Udenrigshandel og betalingsbalance 60 
 Beskæftigelse, løn og priser 68 
 De offentlige finanser 80 
 Aktuel økonomisk politik  91
 Bilagstabeller 98 

Kapitel II Konjunkturer og finanspolitik 109
 Indledning 109 
 Finanspolitik i historisk perspektiv 113 
 Illustration af finanspolitik regel 128 
 Sammenfatning, diskussion og anbefalinger 148 
 Litteratur 157 
 Bilag 160 

Kapitel III Dansk arbejdsmarkedspolitik efter år 2000 169
 Indledning 169 
 Oversigt over arbejdsmarkedspolitikken efter år 2000 172 
 Virkemidler i arbejdsmarkedspolitikken 192
 Aktiveringspolitikkens påvirkning af beskæftigelse og løn 215 
 Samfundsøkonomisk analyse af aktiveringsindsatsen 236 
 Rådighedskontrol gennem obligatoriske møder og vejledning 248 
 Udviklingen i ledighed og arbejdsstyrke 267 
 Sammenfatning og vurderinger 293 
 Litteratur 305 
 Bilag 315 

 Skriftlige indlæg fra Det Økonomiske Råds medlemmer 333 

 English Summary 369





 V 

TIL REGERINGEN 
 
Diskussionsoplægget blev drøftet på Det Økonomisk Råds 
møde d. 31. maj 2007. Det følgende resume af drøftelserne 
er opdelt i to dele. Det første afsnit omhandler konjunktur-
vurderingen og den aktuelle økonomiske politik, herunder 
tilrettelæggelsen af finanspolitikken. Den anden del om-
handler kapitlet om dansk arbejdsmarkedspolitik efter år 
2000. Ud over bemærkningerne på mødet er der på side 
333-367 skriftlige indlæg fra en række rådsmedlemmer. 
 
Formandskabet indledte med at meddele, at Eirik Schrøder 
Amundsen, der er professor i miljø- og naturressource-
økonomi ved Københavns Universitet, er blevet udnævnt 
som vismand med virkning fra 1. juni. De fire vismænd vil 
fremover være ansvarlige for udgivelsen af to rapporter om 
dansk økonomi til Det Økonomiske Råd samt en rapport om 
miljøøkonomi til Det Miljøøkonomiske Råd årligt. 
 
Herefter gav formandskabet ordet til Økonomi- og Er-
hvervsministeriets departementschef, som orienterede om 
den forestående fusion af Det Økonomiske Råd og Institut 
for Miljøvurdering. Fusionen er gældende fra 1. juli, og der 
skal udpeges medlemmer til Det Miljøøkonomiske Råd med 
virkning fra 1. oktober. 
 
Formandskabet orienterede om, at sekretariatet for De 
Økonomiske Råd vil bestå af medarbejderne fra Det Øko-
nomiske Råds Sekretariat og Institut For Miljøvurdering. 
Formandskabet vil i overensstemmelse med bemærkninger 
fra flere rådsmedlemmer på tidligere møder tilstræbe, at 
mødeformen til Rådsmøderne bliver justeret, så den i højere 
grad tilskynder til debat. En mulighed er, at formandskabet 
fremover udarbejder en liste med emner, som formand-
skabet særligt gerne vil høre medlemmernes mening om. En 
sådan liste kan sendes ud til medlemmerne sammen med 
diskussionsoplægget. Formålet er selvsagt ikke at begrænse 
rådsmedlemmernes muligheder for at fremføre særlige 
synspunkter, men at stimulere til en mere aktiv diskussion. 
Sekretariatet vil efter sommerferien tage kontakt til råds-
medlemmerne for at afdække synspunkter og muligheder. 
 

Dansk Økonomi forår 2007 
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Konjunkturvurdering, den aktuelle økonomiske politik 
og finanspolitikken som stabiliseringspolitisk instrument 
 
Formanden for Landsorganisationen mente, at konjunktur-
vurderingen er for pessimistisk i synet på økonomiens 
kapacitet. Den strukturelle arbejdsløshed er overvurderet, og 
formandskabet undervurderer betydningen af, at dansk 
økonomi er blevet stadig mere åben i forhold til udenlandsk 
arbejdskraft. Lønstigningerne i de kommende år vil være 
højere end de seneste par år, men lavere end de 4½ pct., der 
ligger til grund for prognosen. Det er derfor ikke nødvendigt 
med en finanspolitisk stramning, som vil betyde, at personer 
på kanten af arbejdsmarkedet ikke kommer i beskæftigelse. 
Han var enig med vismændene i, at ændringer i pensions-
systemet skal gennemføres ud fra langsigtede hensyn og 
ikke ud fra konjunkturhensyn. Han var også enig i, at ar-
bejdsmarkedsfondens nuværende konstruktion virker desta-
biliserende på økonomien, og fandt det uhensigtsmæssigt at 
sænke satsen for arbejdsmarkedsbidraget. 
 
Direktøren for Dansk Arbejdsgiverforening udtrykte glæde 
over dansk økonomi lige nu, men påpegede, at festen slutter 
brat, hvis der fra politisk side ikke tages skridt til at øge 
arbejdsudbuddet. Formanden fandt, at velfærdsforliget ikke 
er tilstrækkeligt og i øvrigt heller ikke rettidigt. I gennem-
gangen af de nyligt afsluttede overenskomstforhandlinger er 
der ikke blevet lagt tilstrækkelig vægt på den øgede fleksi-
bilitet i tilrettelæggelsen af arbejdstiden, og at bestemmel-
serne angående arbejdstid kan fraviges lokalt, hvis virksom-
hed og medarbejdere kan blive enige om det.  
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Finansministeriets departementschef var overordnet enig i 
konjunkturvurdering, og fandt at dansk økonomi var på vej 
mod en blød landing. Finansministeriet og formandskabet er 
nogenlunde enige om niveauet for den strukturelle ledighed, 
og de to institutioner er også enige om, at to risikofaktorer 
er for høje lønstigninger og for lempelig finanspolitik. 
Arbejdsmarkedsbidraget, der ikke er en skat, har mange 
særheder, og departementschefen tog formandskabets 
anbefalinger om at ophæve øremærkningen af arbejdsmar-
kedsbidraget til efterretning. I forhold til den aktuelle fi-
nanspolitik bemærkede han, at finansministeriets seneste 
skøn for finanseffekten i modsætning til formandskabets 
peger på, at finanspolitikken de seneste par år har været 
neutral. Han fandt, at kapitlet om stabiliseringspolitik inde-
holdt relevante overvejelser, og understregede, at i praksis 
tilrettelægges finanspolitikken ud fra mange hensyn. Med 
hensyn til instrumenter er der på indtægtssiden velkendte 
begrænsninger, og på udgiftssiden er det ikke nemt at 
tilpasse sig på kort sigt. Han kvitterede for kommentaren 
om, at der overordnet set har været en godt tilrettelagt 
finanspolitik historisk set, og opfordrede formandskabet til 
at se mere på strukturel saldo og finanspolitisk holdbarhed. 
 
Formanden for Finansrådet vurderede, at afmatningen på 
boligmarkedet og i det private forbrug er mere markant, end 
formandskabets skøn lægger op til. Set i det lys er der derfor 
aktuelt ikke behov for finanspolitiske indgreb. De forvente-
de rentestigninger vil i den kommende tid hjælpe til med at 
stabilisere økonomien. Formanden nævnte også, at der i 
diskussionsoplægget bliver fremført en række relevante 
betragtninger vedrørende kvalitetsreformen. Det er således 
helt centralt, at en kvalitetsreform ikke bliver en øvelse i at 
øge de offentlige udgifter, men faktisk øger effektiviteten i 
den offentlige sektor. 
 
Formanden for Funktionærernes og Tjenestemændenes 
Fællesråd var enig med formandskabet i, at skattestoppet 
skal væk, og var også enig i, at der ikke er plads til en 
finanspolitisk lempelse. Hun fandt det naivt at tro, at en 
kvalitetsreform kan gennemføres, uden at den offentlige 
sektor tilføres flere ressourcer. Ressourcerne er til stede i de 
store overskud på de offentlige finanser. Hun var i øvrigt 
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enig i, at der ikke behøver at være en øremærkning af 
arbejdsmarkedsbidraget og foreslog, at overskuddet i ar-
bejdsmarkedsfonden kan bruges til kvalitetsforbedringer i 
den offentlige sektor.  
 
Nationalbankdirektøren fandt, at vækstforventningerne i 
euroområdet er højere, end hvad formandskabet anfører, og 
der er derfor et større potentiale for dansk eksport. Han 
fandt også, at det er tvivlsomt, om vækstraten i det private 
forbrug falder så meget som angivet i prognosen – ind-
komstudviklingen og beskæftigelsessituationen taget i 
betragtning. Nationalbankdirektøren mente, at formand-
skabets vurdering af arbejdsstyrken er for pessimistisk, da 
udviklingen i 2006 viser, at det er muligt at øge beskæfti-
gelsen både gennem nedbringelse af arbejdsløsheden, 
forøgelse af erhvervsfrekvenserne og tilgang fra udlandet. 
Han fandt dog, at det er sandsynligt, at økonomiens kapaci-
tetsgrænse er ved at være nået, og at finanspolitikken derfor 
ikke bør stimulere aktiviteten. Man bør snarere overveje en 
stramning. I relation til kapitlet om finanspolitik og kon-
junkturer bemærkede nationalbankdirektøren, at den under-
søgte finanspolitiske mekanisme, der reagerer på output-
gap, svarer til det, der er søgt efter i pengepolitikken. Han 
understregede, at output-gap er én indikator blandt mange, 
og at det er vigtigt ikke at bruge en sådan regel for automa-
tisk, da der dels findes flere opgørelser af output-gap, og 
dels foretages revisioner af data. 
 
Repræsentanten for Dansk Industri tilsluttede sig formand-
skabets syn på dansk økonomi. Det er ærgerligt, at væksten 
i de kommende år kun bliver omkring 1½ pct., svarende til 
produktivitetsvæksten, men det skyldes selvskabte be-
grænsninger. Han mente ikke, at lønstigningstaken vil blive 
væsentligt højere i 2007 og 2008 end de foregående år, men 
frygtede, at gentagne prognoser fra bankøkonomer, vis-
mænd og andre om tiltagende lønstigninger vil ende med at 
blive selvopfyldende. Repræsentanten for Dansk Industri så 
med nogen skepsis på muligheden for at opstille regler for 
finanspolitiske indgreb, da historien viser, at de ofte ikke 
rammer tidsmæssigt rigtigt, samt at det er lettere at lempe 
end at stramme finanspolitikken. I den nuværende situation 
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vil en finanspolitisk stramning komme et til halvandet år for 
sent. 
 
Økonomi- og Erhvervsministeriets departementschef var i 
store træk enig i det billede, som formandskabet tegner af 
dansk økonomi, og var enig i, at mangel på arbejdskraft er 
den væsentligste risikofaktor i øjeblikket. De gode konjunk-
turer maner til en tilbageholdende linje i finanspolitikken. 
Han fandt dog, at man skal være forsigtig med at opstille 
skematiske regler for finanspolitikken som stabiliserings-
instrument. Det er svært at sammenfatte konjunktursituatio-
nen i et enkelt tal (output-gap), og i øvrigt har det overrasket 
mange, hvor langt ledigheden er kommet ned. Han erklære-
de sig enig med formandskabet i, at den kortsigtede finans-
politik bør tilrettelægges inden for rammerne af en mellem-
fristet plan. En ny mellemfristet plan for dansk økonomi 
skal indeholde målsætninger for væksten i arbejdsstyrken, 
og lavere skat på arbejdsindkomst kan være et af instrumen-
terne til at et øge arbejdsudbuddet. Departementschefen 
havde noteret sig formandskabets bemærkninger om indret-
ningen af arbejdsmarkedsfonden og fandt, at der er grundlag 
for at se på om konstruktionen er hensigtsmæssig i lyset af 
de udfordringer, vi fremover står overfor. Han fandt i øvrigt, 
at der kan være gode grunde at se på en hurtig afvikling af 
østaftalen.  
 
Formanden for Dansk Erhverv var i store træk enig i for-
mandskabets vurdering af den aktuelle konjunktursituation, 
men han var mindre optimistisk i vurderingen af udviklin-
gen af eksporten i 2007. Mangel på arbejdskraft betyder, at 
danske virksomheder er nødsaget til at afvise nye ordrer. 
Kapacitetspresset vil fortsat være højt i de kommende år, 
selvom der er udsigt til betydelig mere moderate vækstrater. 
Han delte derfor vurderingen af, at der skal iværksættes 
tiltag, der kan øge arbejdsstyrken. Han fandt derfor, at 
østaftalen skal væk så hurtigt som muligt. Han var enig med 
formandskabets bemærkninger om den Særlige pensions-
ordning og arbejdsmarkedsbidraget. I stedet for at sænke 
bruttoskatten bør man se på hele indkomstskattesystemet for 
at finde de steder, hvor de strukturforbedrende effekter er 
størst. Han fandt på den baggrund, at det er oplagt, at mar-
ginalskatterne skal sænkes.  
 



 X 

Formanden for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fandt, at 
formandskabets vurdering af konjunkturudviklingen er for 
pessimistisk, at vækstpotentialet er højere, og at ledigheden 
kan komme yderligere ned. Han fandt endvidere, at for-
mandskabet bud på væksttrenden er for lavt, men afviste 
dog ikke risikoen for lavere vækst og stigende ledighed, 
hvis nedkølingen af boligmarkedet bliver stærkere end 
ventet. Han fandt anbefalingen om væsentlige finanspoliti-
ske stramninger besynderlig set i lyset af, at prognosen 
indebærer, at ledigheden begynder at stige. Hvis finanspoli-
tikken strammes, risikerer man en hård landing.  
 
Præsidenten for Landbrugsraadet delte rapportens vurde-
ring af udsigterne for dansk økonomi og risikoen for over-
ophedning. Mangel på arbejdskraft er det helt centrale 
problem i dansk økonomi i øjeblikket. Det er derfor vigtigt 
at fjerne eller reducere begrænsningerne på udbuddet af 
arbejdskraft, og at satse på at bevare eller øge produktivi-
tetsfremgangen i alle sektorer, herunder den offentlige 
sektor. Han delte i den forbindelse formandskabets bekym-
ring for, at den kommende kvalitetsreform af den offentlige 
sektor kan komme til at koste mange penge, hvis det ikke 
lykkes at øge effektiviteten. Han var enig i, at den automati-
ske lettelse af arbejdsmarkedsbidraget er uheldig. Et skatte-
politisk råderum bør i stedet anvendes til at sænke margi-
nalskatterne eller øge beskæftigelsesfradraget. 
 
Repræsentanten for Håndværksrådet påpegede, at mangel 
på arbejdskraft er den største udfordring som både virksom-
heder og samfundet står overfor på både kort og langt sigt. 
Derfor bør østaftalen hurtigst muligt ophæves. Der er i 
udstrakt grad mangel på både arbejdskraft og materialer i 
byggeriet. En af forklaringerne på, at byggematerialer ikke i 
tilstrækkelig grad handles over landegrænserne, er den 
regeljungle, der er på markedet for byggevarer. Materiale-
producenterne har ikke været sene til at udnytte den høje 
efterspørgsel og den manglende internationale konkurrence 
til at hæve priserne. Håndværksrådet er derfor glade for, at 
regeringen har taget initiativ til at øge konkurrencen på 
dette marked. I relation til den kommende kvalitetsreform 
fandt han det vigtigt at øge omfanget af udlicitering i den 
offentlige sektor. Han fandt, at der er et stort potentiale i 
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øget udlicitering, og understregede, at det er hensigtsmæs-
sigt at lade udbud ske i relativt små klumper for at øge 
mindre virksomheders mulighed for at være med i konkur-
rencen. Afslutningsvis konstaterede han, at det bliver spæn-
dene at følge svenske erfaringer med en skattereform, hvor 
finanspolitikken lempes med 40 mia. SEK i en situation, 
hvor arbejdsmarkedet allerede er stramt. 
 
Formanden for Dansk Metal bemærkede, at tendensen til 
lidt højere lønstigninger i indeværende år end i de foregåen-
de år er baseret på et helt fornuftigt grundlag, da der fortsat 
er lyse udsigter for dansk økonomi med en høj beskæftigel-
se, lav ledighed og pæne overskud på de offentlige budget-
ter og betalingsbalancen. Lidt højere lønstigninger vil 
tilskynde virksomhederne til at øge medarbejdernes kvalifi-
kationer, og i øvrigt fastlægges lønnen decentralt på om-
kring 80 pct. af det private arbejdsmarked.  
 
En af de særlige sagkyndige, Hans E. Zeuthen fandt, at det i 
rapporten er uklart, hvordan boligpriserne påvirkede den 
økonomiske udvikling. For USA forventes det, at lavere 
prisstigninger vil lægge en begrænsning på stigningen i 
forbruget, mens der for Danmarks vedkommende forventes, 
at det høje niveau for boligpriserne vil virke stimulerende 
på det private forbrug. Han fandt, at man skal være forsigtig 
med at bruge betegnelsen “det” strukturelle niveau for 
ledigheden. Der er ikke tale om noget naturgivent, uforan-
derligt niveau, men derimod om en størrelse, der ændrer sig 
over tid af mange forskellige grunde. I relation til kapitlet 
om finanspolitik og konjunkturer fandt han det svært at 
forstå, hvorfor formandskabet foruden SMEC havde an-
vendt en såkaldt DSGE-model til at vurdere en “tommel-
finger-regel” for finanspolitikken. DSGE-modellen er med 
sine klassiske egenskaber ikke egnet til at undersøge kon-
junkturstabiliseringspolitik. 
 
En af de særlige sagkyndige, Ellen Andersen manede til 
forsigtighed med at presse kvinder i den offentlige sektor til 
at øge deres arbejdsudbud. Der er en risiko for, at kvinderne 
forlader arbejdsstyrken, hvis de presses til at øge deres 
arbejdstid. Hun fandt, at der er brug for flere analyser til 
belysning af, hvad konsekvenserne af en uændret eller 
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faldende arbejdsstyrke er. Hvad er reelt problemet, hvad er 
mulighederne for at udvide arbejdsstyrken fra udlandet, og 
hvilke økonomiske fordele og ulemper vil en sådan udvidel-
se have. Man kan eventuelt undersøge erfaringerne fra et 
“indvandrerland” som Schweiz. Hun udtrykte i øvrigt glæde 
over, at der igen kan diskuteres finanspolitik som stabilise-
ringsinstrument. Hun fandt dog, at formandskabet i analy-
sen burde have taget udgangspunkt i en samfundsmæssig 
nyttefunktion. 
 
En af de særligt sagkyndige, Niels Thygesen, kvitterede for 
en god illustration af finanspolitiske regler. Han mente, at 
det er vigtigt, at sådanne regler er tilstrækkeligt simple. Han 
påpegede, at ifølge OECD er de automatiske stabilisatorer 
vigtige, og det er vanskeligt at stabilisere meget bedre med 
aktiv finanspolitik. Han understregede, at symmetrien er 
vigtig, således at der ikke kun lempes i lavkonjunktur, men 
også strammes i højkonjunktur. Han så i øvrigt frem til 
formandskabets analyse af den mellemfristede økonomiske 
udvikling. I fremtiden må forventes en mærkbart lavere 
vækst, end vi har set de senere år, hvilket dels skyldes, at 
det nuværende output-gap vil blive elimineret, og dels 
skyldes en mindre gunstig udvikling i arbejdsudbudet end 
tidligere. Der er behov for at undersøge, hvorfra der kan 
skabes øget vækst. Der er for lange udsigter før den vedtag-
ne velfærdsreform får virkning, og han opfordrede formand-
skabet til at fastholde sin faglige kritik heraf, selvom det 
politisk kan være vanskeligt at ændre. 
 
Formanden for Det Økonomiske Råd præciserede, at det i 
den nuværende konjunktursituation er at fortrække, at 
rapportens forslag til ændringer af arbejdsmarkedspolitik-
ken gennemføres, men hvis det ikke er muligt, er det nød-
vendigt at stramme finanspolitikken for at mindske risikoen 
for en egentlig overophedning. I øjeblikket medfører det 
store overskud på de offentlige finanser et pres på det 
politiske system for at lempe finanspolitikken. Erfaringen 
fra Holland viser, at en finanspolitisk lempelse efter et 
betydeligt fald i ledigheden kan ende galt. I Holland blev 
finanspolitikken lempet i 2000 efter et kraftigt fald i ledig-
heden, hvilket resulterede i, at økonomien efterfølgende 
kom ind i en lavkonjunktur. Han havde i øvrigt noteret sig 
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opfordringerne til mere systematisk og regelmæssigt at 
analysere den mellem- og langsigtede finanspolitik. 
 
Dansk arbejdsmarkedspolitik efter år 2000 
 
Formanden for Landsorganisationen fandt analyserne af 
dansk arbejdsmarkedspolitik særdeles interessante – særligt 
i den nuværende konjunktursituation. Han fremhævede, at 
rapportens konklusioner om effekten af uddannelsesaktive-
ring er noget mindre end i en tilsvarende analyse gennem-
ført for LO af Center for Economic Business Research 
(CEBR) i 2006. Derfor skal man være forsigtige med poli-
tikanbefalingerne. Begge analyser viser dog positive effek-
ter af uddannelsesaktivering for grupper med en kort ud-
dannelse. LO finder det også relevant at bruge redskabet 
over for andre grupper på arbejdsmarkedet med mangelful-
de kvalifikationer. Formandskabets forslag om en forkortel-
se af dagpengeperioden til 2½ år er letbenet og udokumen-
teret. Forslaget vil lede til fattigdom, da personer, der mister 
retten til dagpenge, ender på kontanthjælp, hvor ydelsen er 
afhængig af ægtefællens indkomst. Den højere grad af 
selvforsørgelse kan derfor skyldes manglende offentlig 
forsørgelse og ikke højere beskæftigelse. Samtidig ødelæg-
ger forslaget balancen i flexicurity-modellen. Forslaget om 
en skattefri præmie på 100.000 kr. til personer, der fortsæt-
ter på arbejdsmarkedet til de er 64 år, er asocialt, da det 
hovedsageligt vil blive brugt af personer med gode job og 
gode lønninger. Omvendt kan de nedslidte og ufaglærte 
ikke udnytter muligheden. LO er positiv over for en kontrol-
leret udfasning af østaftalen, der sikrer den udenlandske 
arbejdskraft rimelige løn- og ansættelsesvilkår. 
 
Direktøren for Dansk Arbejdsgiverforening påpegede, at 
Folketinget for mindre end ½ år siden vedtog en velfærds-
reform, der hverken er tilstrækkelig eller rettidig i forhold til 
at sikre virksomhedernes aktuelle behov for arbejdskraft. 
Formandskabet leverer konstruktive anbefalinger til at 
udvide arbejdsstyrken, men der er behov for yderligere 
reformer. Rapporten viser, at den samfundsøkonomiske 
gevinst af uddannelsesaktivering var negativ i 2001. For-
mandskabets konklusion om at skrue ned for uddannelses-
aktiveringen er derfor indlysende rigtig – især for grupper 
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med en videregående uddannelse. For de færre ledige, der 
skal aktiveres i uddannelse, skal aktiveringen målrettes 
områder med mangel på arbejdskraft. Direktøren for DA 
kunne tilslutte sig, at for langt de fleste ledige bør en tidlig 
og intensiv indsats med fokus på pålagt jobsøgning, formid-
ling, vejledning, rådighedstest og om nødvendigt sanktioner 
erstatte den sene, klassiske aktivering. Dette bør kombineres 
med forslaget om at reducere ydelsesperioden til 2½ år. Han 
efterlyste en undersøgelse af samspillet mellem dagpenge-
nes dækningsgrad og ledighedens omfang og varighed.  Ud 
over behovet for at afskaffe østaftalen er det også nødven-
digt at få etableret en egentlig green-card ordning. Det er 
tankevækkende, at arbejdstiden er faldet i den offentlige 
sektor i de seneste ti år, mens den er steget i den private 
sektor. Dette bør være et centralt tema i den kommende 
kvalitetsreform. På det private arbejdsmarked har det været 
et tilbageværende punkt ved flere overenskomst-
forhandlinger at øge fleksibiliteten ved tilrettelæggelsen af 
arbejdstiden. Formandskabets beskrivelse af fleksibiliteten i 
flexicurity-modellen overser, at fleksibilitet ud over lempe-
lige regler ved opsigelser i lige så høj grad handler om 
fleksibilitet, mens man er ansat – f.eks. tilrettelæggelsen af 
arbejdstiden.  
 
Finansministeriets departementschef var skeptisk over for 
forslaget om et skattefrit år til de 64-årige, der fortsætter på 
arbejdsmarkedet. Skattepolitikken bør tilrettelægges ud fra 
generelle hensyn og ikke kun ønsket om at øge arbejds-
udbuddet for udvalgte grupper. Målgruppen er allerede 
omfattet af præmieordningen knyttet til efterlønsordningen, 
hvorved der med forslaget bliver tale om en dobbelt beløn-
ning. Endelig har forslaget i høj grad karakter af en lappe-
løsning, hvor man skruer på skattesystemet for at løse 
problemer, der skyldes efterlønnen. Han fandt dog rappor-
tens analyse af udviklingen i arbejdstiden i den private og 
offentlige sektor yderst tankevækkende, og dette vil blive 
inddraget ved de kommende overenskomstforhandlinger og 
forhandlingerne om kvalitetsreformen.  
  
Finansrådets formand roste formandskabet for at fremsætte 
konkrete forslag, der afhjælper manglen på arbejdskraft. 
Finansrådet bakker op om at afskaffe østaftalen, forkorte 



 XV 

dagpengeperioden og stramme op på rådighedsreglerne. Det 
er endvidere vigtigt at få unge hurtigere gennem uddannel-
sessystemet. Formandskabets forslag om et skattefrit år til 
de 64-årige har dog mest karakter af symptombehandling. 
Han opfordrede formandskabet til at analysere modeller, 
hvor arbejdsudbuddet i især børnefamilier øges ved at 
sænke de høje marginalskatter og indføre fradragsmulighe-
der for udgifter til hjemmeservice. Sverige har netop indført 
en sådan ordning. Forslaget vil betyde, at omfanget af sort 
arbejde mindskes, og flere på overførselsindkomst kommer 
i arbejde. En lavere marginalskat vil tiltrække arbejdskraft 
fra udlandet og vil virke mere effektivt end forskerordnin-
gen, hvis afskaffelse kan være med til at finansiere den 
beskrevne model. Finansrådets formand hilste det velkom-
ment, at formandskabet anbefaler lettelser i marginalskatten 
som et strukturelt instrument til at øge beskæftigelsen. En 
reduktion af marginalskatterne er langt mere effektivt end et 
øget beskæftigelsesfradrag. 
 
Formanden for Funktionærernes og Tjenestemændenes 
Fællesråd var enig med formandskabet i, at velfærdsafta-
lens lange tidshorisont gør det nødvendigt at fokusere på 
initiativer, der kan øge arbejdsudbuddet her og nu. Tal fra 
Arbejdsmarkedsstyrelsen viser, at der i starten af 2007 kun 
er ca. 44.000 forsikrede ledige med mere end tre måneders 
ledighed. Det er vigtigt, at disse bringes i beskæftigelse på 
områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Antallet af 
personer på sygedagpenge er omvendt steget fra 2001-2007 
og udgør nu ca. 80.000 personer. Dette tyder på, at der på 
dette område er en betydelig arbejdskraftreserve. FTF deler 
ikke formandskabets kritiske syn på uddannelsesaktivering 
og vender sig derfor imod forslagene om at begrænse akti-
vering i uddannelse. Analysen er baseret på gamle tal, der 
blandt andet ikke tager højde for “Flere i arbejde”-reformen. 
Endvidere er de senere års reformer og målsætninger ikke 
fulgt op med tilstrækkelige ressourcer. Denne problemstil-
ling skærpes af, at indsatsen nu er blevet spredt ud i 91 
jobcentre. Arbejdsmarkedsindsatsen lider i dag af alt for 
detaljeret regelstyring, der bør erstattes af decentrale og 
faglige skøn i opgaveløsningen. Formanden delte LO’s 
kritik af forslaget om forkortelsen af dagpengeperioden. 
Hun var dog enig med formandskabet i, at et forhøjet be-
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skæftigelsesfradrag for ældre kan være en god ide, og at det 
sammen med andre seniorpolitiske tiltag vil kunne øge 
tilbagetrækningsalderen. Derimod er FTF ikke enig i, at det 
er manglende fleksibilitet i offentlige overenskomster, der 
hæmmer arbejdstiden i den offentlige sektor. Mange offent-
lige arbejdsgivere bruger deltidsstillinger til at imødegå 
budgetproblemer. Endvidere er det ikke befordrende for 
børnefamiliernes arbejdsudbud med tidlig lukning i dagin-
stitutioner og mange hele lukkedage.  
 
Repræsentanten for Dansk Industri kunne slutte op om de 
fremsatte arbejdsmarkedspolitiske tiltag. Han var positivt 
stemt over for et skattefrit år til de 64-årige i beskæftigelse, 
forudsat at det er et supplement og ikke et alternativ til en 
egentlig skattereform. I den forbindelse kunne det være 
interessant, om formandskabet vil regne på en udvidelse af 
præmieordningen, så den også omfatter personer ældre end 
64 år. Det er tankevækkende, at beskæftigelsen blandt ældre 
på Island er markant højere end blandt ældre i Danmark. Det 
er uhørt, at der i en situation med stort set fuld beskæftigelse 
er lav og faldende arbejdstid for store grupper af offentligt 
ansatte. Økonomiske incitamenter spiller en rolle for arbejds-
udbuddet, og der er behov for at tænke kreativt. Man kunne 
eksempelvis forestille sig, at man fjernede topskatten for den 
del af en persons aktuelle indkomst, der overstiger gennem-
snittet af de sidste fire års indkomst.  
 
Økonomi- og Erhvervsministeriets departementschef roste 
rapportens afsnit om det danske arbejdsmarked og lagde 
vægt på, at formandskabet og sekretariatet bruger kræfter på 
jævnligt at analysere dette vigtige område. En række af 
rapportens arbejdsmarkedspolitiske forslag er interessante, 
men ikke politisk gennemførlige. Forslaget om et skattefrit 
år til de 64-årige i beskæftigelse er problematisk på grund af 
et for stort dødvægtstab, men alle forslag, der har til formål 
at øge arbejdsudbuddet, er som udgangspunkt velkomne. 
 
Formanden for Danske Erhverv påpegede, at der er behov 
for flere initiativer, der hurtigt kan stimulere udbuddet af 
arbejdskraft. Velfærdsforliget er helt utilstrækkeligt. Flere 
af formandskabets forslag peger i den rigtige retning. Ud-
dannelsesaktivering bør målrettes og effektiviseres yderlige-
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re. Aktivering i uddannelse skal først og fremmest sikre 
opkvalificering af de dårligst kvalificerede personer. Men et 
længerevarende uddannelsesforløb til f.eks. indvandrere 
skal primært indeholde virksomhedspraktik. Danske Er-
hverv har sammen med HK-Handel udarbejdet en jobpakke, 
som skal sikre indvandrere en lettere adgang til butiksområ-
det. Han var enig i behovet for en markant nedsættelse af 
dagpengeperioden. Ydelsen bør dog også nedtrappes over 
perioden, gerne således at startniveauet forhøjes. Forman-
den tog afstand fra forslaget om et skattefrit år for alle 64-
årige i beskæftigelse, idet indførelse af særordninger for 
udvalgte grupper vil medføre skævvridninger på andre 
områder. Endvidere er mange seniorer fuldt arbejdsduelige. 
Derimod skal skatten på arbejdskraft nedsættes generelt, da 
det vil have en klar positiv effekt på arbejdsudbuddet. For-
manden kunne tilslutte sig forslaget om at afskaffe østafta-
len hurtigst muligt. Der bør endvidere indføres en green-
card ordning efter canadisk model. Derudover skal Dan-
mark i langt højere grad markedsføres som et godt sted at 
arbejde. Det er også vigtigt, at de europæiske arbejds-
formidlinger intensiverer samarbejdet om at formidle ar-
bejdskraft over landegrænserne.  
 
Formanden for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd savnede 
begejstring i rapportens beskrivelse af den danske flexicuri-
ty-model. Han mente, at formandskabet leder efter “hår i 
suppen”, når det anføres, at modellen udelukker lavtlønnede 
fra arbejdsmarkedet på grund af høje mindstelønninger. 
Udenlandske iagttagere fremhæver ofte, at den danske 
model er inkluderende, fordi andelen af langtidsledige er 
lav. Det er også en mangel, at formandskabet ikke har 
inddraget den seneste EU-rapport om emnet. Her frem-
hæves det, at flexicurity både muliggør høj effektivitet og 
høj grad af lighed. Et væsentligt kritikpunkt mod effektana-
lyserne af aktivering er, at de ikke tager højde for kombine-
rede forløb, hvor der både indgår uddannelse og jobtræning. 
Der skelnes heller ikke mellem forskellige former for ud-
dannelse med hensyn til varighed, indhold og niveau. For-
slaget om at forkorte dagpengeperioden til 2½ år er under-
ligt, da velfærdsforliget indebærer fuldtidsaktivering efter 
netop 2½ års ledighed. Hertil kommer, at forslaget rammer 
relativt få mennesker, og sidst - men ikke mindst – sætter 
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forslaget spørgsmålstegn ved balancen i flexicurity-
modellen.  
  
Præsidenten for Landbrugsraadet advarede mod at bruge 
råderummet i dansk økonomi til at klatte væk på skatte-
lettelser til de 64-årige og andre selektive ordninger. Hvis 
topskatten nedsættes, så kommer arbejdsudbuddet af sig 
selv. Han bakkede op om forslaget fra formanden for Fi-
nansrådet om at undersøge modeller for at øge arbejds-
udbuddet for bl.a. børnefamilier ved skattenedsættelser og 
udvidet fradrag for hjemmeservice. Det er tankevækkende, 
at arbejdsudbuddet i den private og offentlige sektor har 
udviklet sig så forskelligt, og det skal undersøges, om der i 
den offentlige sektor er barrierer for fleksibilitet. Endvidere 
er der behov for at aktivere store grupper, der er parkeret 
uden for arbejdsmarkedet. Der er store arbejdskraftreserver i 
unge med førtidspension og unge med indvandrerbaggrund. 
Disse grupper skal aktiveres med løntilskud og virksom-
hedspraktik. Præsidenten kunne tilslutte sig afskaffelsen af 
østaftalen, men også tilgang af arbejdskraft fra lande uden 
for EU hæmmes af offentligt bureaukrati. Der bør på alle 
måder gøres en indsats for at lette tilgangen og anvendelsen 
af arbejdskraft fra andre lande.  
 
Repræsentanten for Håndværksrådet fandt, at mangel på 
arbejdskraft er stort problem. Undersøgelser viser eksem-
pelvis, at 22 pct. af de mindre industrivirksomheder oplever, 
at kunder finder en anden leverandør i udlandet pga. lange 
leveringstider. Han bakkede blandt andet derfor op om 
forslaget om en ophævelse af østaftalen. Det er ærgerligt, at 
de 120.000 østeuropæere, som Norge har tiltrukket de 
seneste to år, kun har brugt Danmark som transitland. Han 
tilsluttede sig forslaget om et skattefrit år til de 64-årige og 
så gerne, at det med tiden kunne udvides til flere grupper. 
Ifølge formandskabets analyser arbejder selvstændige 
erhvervsdrivende langt mere end andre erhvervsgrupper. 
Også af hensyn til arbejdsudbuddet er det derfor nødvendigt 
at sikre gode vilkår for iværksættere og selvstændige.  
 
Formanden for Dansk Metal bakkede op om LO’s syns-
punkter og supplerede med en række argumenter. Effekten 
af uddannelsesaktivering skal ses over en lang periode, og 
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der skal tages højde for, at der ikke altid bliver afsat de 
nødvendige ressourcer til at sikre uddannelse af tilstrække-
lig længde og kvalitet. Privat jobtræning med løntilskud er 
meget effektivt, men virksomhederne stiller ikke nok plad-
ser til rådighed. Han savnede i øvrigt en diskussion af 
betydningen af fortrængning ved offentlig og privat jobtræ-
ning. Endelig fandt han kritikken af østaftalen uberettiget. 
Det er normalt med lange overgangsperioder, og vi skal 
sikre rimelige arbejdsvilkår og fastholde retssamfundet. 
Virksomhederne kan begynde med at ansætte nogle af de 
over 100.000 ledige, der trods alt stadig findes.  
 
En af de særligt sagkyndige, Hans E. Zeuthen, havde en 
række kommentarer til analyserne i kapitlet. Han vurderede, 
at det er tvivlsomt, om der i analysen af effekten af uddan-
nelsesaktivering i tilstrækkeligt omfang er taget højde for, at 
ledige med samme observerbare karakteristika kan være 
meget forskellige. Han savnede endvidere en præcis diskus-
sion af forskellen mellem at øge arbejdsudbuddet ved at øge 
henholdsvis antallet af timer for de allerede beskæftigede og 
at øge antallet af personer i arbejdsstyrken. I rapporten er 
der en figur, der viser afgangen fra ledighed til selvforsør-
gelse op til udgangen af dagpengeperioden. Han satte 
spørgsmålstegn ved, om alle, der bliver selvforsørgende, 
også kommer i beskæftigelse.  
 
Departementschefen for Beskæftigelsesministeriet, der var 
særligt inviteret til at kommentere afsnittet om det danske 
arbejdsmarked, roste analyserne og opfattede rapporten som 
en bred anerkendelse af Beskæftigelsesministeriets løbende 
justeringer af arbejdsmarkedspolitikken. Effektanalyserne af 
aktiveringen i 2001 ville givetvis falde mere positivt ud, 
hvis de blev foretaget i dag. Årsagen er en række initiativer 
– “Flere i arbejde”-aftalen, intensive kontaktforløb, pålagt 
jobsøgning, afskaffelse af særregler for ældre osv. – der har 
gjort systemet bedre. Han anerkendte dog formandskabets 
rangordning af aktiveringsredskaberne, hvor privat jobtræ-
ning er bedst, efterfulgt af offentlig jobtræning, og sidst 
kommer uddannelsesaktivering. Det er dog nødvendigt at 
bibeholde uddannelsesaktivering, bl.a. fordi de andre red-
skabers kapacitet er begrænsede. Samtidig er aktivering i 
uddannelse vigtig i forhold indsatsen mod flaskehalse. Han 
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anerkendte succesen i de regionale forsøg “Hurtig i gang”, 
men ville gerne lave flere forsøg, før den tidlige og intensi-
ve indsats udbredes i stor skala. Han opfordrede formand-
skabet til at fortsætte analyserne af motivationseffekten, 
herunder betydningen af kontaktforløbene. Endvidere er det 
også relevant at belyse sorteringseffektens disciplinerende 
effekt på lavtlønnede i beskæftigelse. En dagpengeperiode 
på 2½ år er et politisk valg, som der ikke er opbakning til 
nu. Han mente dog, at fuldtidsaktivering efter samme perio-
de vil give en tilsvarende effekt på beskæftigelsen, selvom 
det er dyrere for de offentlige kasser. I forhold til østaftalen 
orienterede han om, at der pågår forhandlinger om en grad-
vis udfasning af aftalen før 2009 for de overenskomstdæk-
kede områder.    
 
Formandskabet bemærkede til en række af de fremsatte 
spørgsmål og kommentarer, at forslaget om et skattefrit år 
til de 64-årige i beskæftigelse ganske rigtigt er en lappeløs-
ning. Det forsøger at afbøde de problemer, som velfærds-
forliget fra sommeren 2006 har skabt ved at fastlåse efter-
lønsordningen. Rapporten sandsynliggør, at dødvægtstabet 
ikke er stort, og timingen af forslaget må siges at være god i 
forhold til konjunktursituationen. De gunstige effekter på 
arbejdsudbuddet kommer nu, mens skattelempelsen først 
udløses om nogle år. Forslaget om en dagpengeperiode på 
2½ år skal ses i sammenhæng med forslaget om en tidligere 
og mere intensiv indsats for de ledige. I øvrigt bør det 
bemærkes, at en dagpenge-periode på 2½ år stadig er lang i 
international sammenhæng. Formandskabet bemærkede i 
forhold til analyserne af uddannelsesaktivering i 2001, at 
effekten vurderes over en periode på fem år, hvilket er 
forholdsvis lang tid. Det er korrekt, som formanden for LO 
fremfører, at CEBR finder mere gunstige effekter af uddan-
nelsesaktivering i 1995, end resultaterne i formandskabets 
rapport viser. Dette skyldes dog hovedsageligt, at CEBR's 
analyser ikke omfatter de 18-24-årige, som i 1995 oplevede 
væsentligt dårligere effekter af uddannelsesaktivering end 
ældre grupper. Formandskabet vurderer derfor ikke, at 
CEBR's historiske analyse sætter spørgsmålstegn ved for-
mandskabets analyser af uddannelsesaktivering. Som svar 
på spørgsmålet fra Hans E. Zeuthen, om analysen af uddan-
nelsesaktivering tager højde for væsentlige forskellige 
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mellem personer, der aktiveres og ikke aktiveres, henviste 
formandskabet til en figur i boks III.7. Figuren viser, at de 
to gruppers beskæftigelsesgrader er stort set sammenfalden-
de i perioden op til aktivering. Dette indikerer, at det princi-
pielle problem, som påpeges, næppe invaliderer metoden 
eller analysens resultater.  
 
 
København, den 14. juni 2007 
 
Michael Rosholm  Jan Rose Skaksen   Peter Birch Sørensen 
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RESUME 
 
Resumeet er inddelt i følgende afsnit: 
 
-Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik, kapitel I 
-Konjunkturer og finanspolitik, kapitel II 
-Dansk arbejdsmarkedspolitik efter år 2000, kapitel III 
 
Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk 
politik 
 
Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, 
men ventes at aftage til ca. 1½ pct. i de kommende år. I 
anden halvdel af 2006 faldt væksten, hvilket især skyldes en 
afdæmpning i det private forbrug. En række indikatorer 
tyder på, at den lavere vækst i det private forbrug er fortsat 
ind i 2007. Det ventes dog, at forbrugsvæksten igen vil tage 
til som følge det høje niveau for de private formuer, der er 
et resultat af de senere års markante stigninger i huspriserne. 
De senere års høje vækst på de danske eksportmarkeder, 
som i særlig grad skyldes en høj vækst i Sverige og Tysk-
land, ventes i fremskrivningen at aftage i takt med, at væk-
sten på eksportmarkederne normaliseres. 
 
Ledigheden nåede ved udgangen af 2006 ned på knap 
110.000 personer, hvilket vurderes at være ca. 30.000 per-
soner under det strukturelle niveau. Da efterspørgslen for-
ventes at ligge på et relativt højt niveau de kommende år, 
ventes ledigheden at forblive i omegnen af dette niveau i de 
nærmeste år, dog med en svag tendens til stigning. Lønstig-
ningstakten ventes at tiltage til ca. 4½ pct. i de kommende 
år. De højere lønstigninger skal ses i lyset af det stramme 
arbejdsmarked og de indgåede overenskomster, der særligt 
på normallønsområdet resulterede i aftaler om relativt høje 
lønstigningstakter. 
 
 
 
 
 
Resumeet er færdigredigeret den 14. maj 2007. 
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I de seneste år har stigningen i forbrugerpriserne ligget på 
godt 2 pct. I de kommende år ventes de indenlandske om-
kostninger at tiltage i takt med en øget lønstigningstakt, og 
inflationen forventes således at stige til 2¼ pct. i slutningen 
af prognoseperioden. 
 
Den kraftige stigning i beskæftigelsen fortsatte igennem 
2006, hvilket bragte beskæftigelsen op på et historisk højt 
niveau ved indgangen til 2007. Den kraftige stigning i 
beskæftigelsen havde som modstykke, at stigningen i time-
produktiviteten kun blev ¾ pct. i 2006, og i 2007 ventes 
timeproduktiviteten at stagnere. I de kommende år ventes 
det, at produktiviteten vil stige svarende til den seneste 
historiske trend på knap 1½ pct. 
 
Den kraftige stigning i beskæftigelsen har været mulig, 
fordi arbejdsstyrken er vokset kraftigt i de seneste år, og det 
er bl.a. sket ved tilgang af udenlandsk arbejdskraft. Sam-
tidig er den gennemsnitlige arbejdstid steget. I lyset af den 
gunstige konjunktursituation ventes tendensen til stigende 
arbejdsstyrke og arbejdstid at fortsætte i de kommende år, 
om end i et langsommere tempo. Hvis tilgangen af uden-
landsk arbejdskraft eller stigningen i den gennemsnitlige 
arbejdstid bliver større end antaget i prognosen, vil det 
betyde, at produktionen kan vokse hurtigere end stigningen 
i produktiviteten.  
 
Stigningen i efterspørgslen har været større end stigningen i 
produktionen. Den kraftige efterspørgselsvækst er derfor i 
vid udstrækning blevet tilfredsstillet af en øget import. Det 
ventes også, at efterspørgselsvæksten vil overstige væksten i 
dansk produktion i de kommende år, men i takt med at 
væksten i efterspørgslen aftager, forventes også væksten i 
importen at aftage. 
 
Importen ventes i hele perioden at vokse kraftigere end 
eksporten, hvilket resulterer i, at overskuddet på betalings-
balancen i prognoseperioden falder fra knap 40 mia. kr. i 
2006 til ca. 10 mia. kr. i 2009.  
 

Indenlandsk 
inflationspres 

Beskæftigelsen 
meget høj 

Arbejdsstyrken på 
et højt niveau bl.a. 
pga. udenlandsk 
arbejdskraft 

Høj importvækst 

Betalingsbalance-
overskuddet falder 
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Det vurderes, at dansk økonomi befinder sig tæt på kapaci-
tetsgrænsen. Muligheden for at øge produktionen ved øget 
beskæftigelse, enten via en lavere ledighed eller et øget 
arbejdsudbud, vurderes derfor at være begrænset uden nye 
tiltag i arbejdsmarkeds- og skattepolitikken eller en øget 
tilgang af udenlandsk arbejdskraft. En kraftigere stigning i 
efterspørgslen end forventet indebærer derfor en reel risiko 
for lønstigninger, der er højere end i denne prognose. Der er 
dermed en risiko for, at den nuværende højkonjunktur vil 
blive fulgt af en længerevarende periode med lav vækst og 
stigende ledighed. 
 
 

Prognosens hovedtal 
 

2005 2006 2007 2008 2009
BNP-vækst (pct.) 3,1 3,2 1,8 1,4 1,4
Offentlig saldo (mia. kr.) 72 69 66 59 56
Betalingsbalance (mia. kr.) 59 39 30 23 10
Ledighed (1.000 pers.) 157 124 106 110 114
Beskæftigelsesændring (1.000 pers.) 19 52 35 -5 -5
Stigning i lønomkostninger (pct.) 2,7 3,1 4,3 4,5 4,5
Inflation (pct.) 2,2 2,1 2,0 2,0 2,2

 
 

Anm.: Inflationen er opgjort som væksten i deflatoren for det private forbrug. 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

 
 
Aktuel økonomisk politik 
 
På kort sigt indebærer den fortsatte mangel på arbejdskraft 
en betydelig risikofaktor i dansk økonomi. Der er derfor 
brug for tiltag, der hurtigt kan øge arbejdsudbuddet eller 
reducere strukturledigheden. I kapitel III præsenteres en 
række forslag til ændringer i arbejdsmarkedspolitikken, der 
skønnes at kunne reducere strukturledigheden med ca. 
35.000 personer. Effekterne af disse forslag vil ikke slå 
fuldt igennem på kort sigt, men vil dog klart medvirke til at 
mindske det aktuelle pres på arbejdsmarkedet. Derudover er 
der, som påpeget i kapitel III, mulighed for at øge arbejds-
udbuddet gennem øget import af arbejdskraft blandt andet 

Begrænset 
mulighed for at øge 
produktionen 
yderligere 

Behov for hurtig 
styrkelse af 
arbejdsudbuddet 
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ved en hurtig afvikling af østaftalen og gennem et målrettet 
beskæftigelsesfradrag til de ældre på arbejdsmarkedet. 
  
Finanspolitikken har de seneste år bidraget til væksten i 
efterspørgslen. Også i de kommende år vil kombinationen 
af skattestoppet og en relativt høj vækst i de offentlige 
udgifter stimulere den økonomiske aktivitet, om end i 
mindre grad end i de senere år. Den planlagte finanspolitik 
bidrager dermed ikke til at mindske risikoen for, at de 
seneste års højkonjunktur ender i en overophedning, snarere 
tværtimod. Såfremt der ikke er politisk vilje til at gennem-
føre arbejdsmarkedspolitiske tiltag, der på kort sigt kan øge 
arbejdsudbuddet mærkbart, vil der derfor være behov for en 
væsentlig finanspolitisk stramning i finansloven for 2008. 
På baggrund af analyserne i kapitel II anbefales det i givet 
fald, at finanspolitikken bidrager til en afdæmpning af 
væksten svarende til en finanseffekt på mellem -¼ og -½ 
pct.point i 2008. 
 
Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti aftalt, at de i 
2007 vil drøfte, om suspensionen af den Særlige Pensions-
opsparing (SP) skal videreføres. På baggrund af den aktu-
elle konjunktursituation antages det i prognosen, at SP vil 
blive genindført fra 2008. SP blev oprindelig indført som en 
del af et konjunkturstabiliserende indgreb, og suspensionen 
af SP i 2004 i forbindelse med forårspakken var ligeledes 
begrundet med ønsket om at stabilisere konjunkturerne. I 
lyset af behovet for en finanspolitisk stramning er det van-
skeligt at kritisere en genindførelse af SP, som isoleret set 
skønnes at dæmpe væksten med omkring 0,1 pct.point i 
2008. Generelt forekommer ændringer i pensionssystemet 
dog langt fra oplagte som konjunkturregulerende instru-
ment. Hvis suspensionen af den Særlige Pensionsopsparing 
ikke ophæves, forøges behovet for andre finanspolitiske 
stramninger. 
 
I henhold til den nuværende lov om arbejdsmarkedsfonden 
skal arbejdsmarkedsbidragssatsen nedsættes, hvis fonden 
udviser overskud ved fremlæggelsen af forslag til finanslov 
for det kommende år. I nærværende konjunkturvurdering 
skønnes det, at der vil blive et overskud i 2008, hvilket 
indebærer, at arbejdsmarkedsbidragssatsen skal nedsættes 

Behov for 
finanspolitisk 
stramning i 2008, 
hvis arbejds- 
udbuddet ikke 
forøges 

SP et usikkert 
instrument  

Uheldig nedsættelse 
af arbejdsmarkeds-
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fra 8,0 til 7,8 pct., svarende til en forværring af de offentlige 
finanser på knap 2 mia. kr. En sådan lempelse af finans-
politikken er uheldig i den nuværende konjunktursituation. 
 
Der synes ikke at være gode argumenter for øremærkningen 
af arbejdsmarkedsbidragssatsen. Den nuværende konstruk-
tion indebærer, at finanspolitikken bliver konjunktur-
medløbende og dermed destabiliserende. Samtidig indebæ-
rer konstruktionen, at strukturreformer af f.eks. efterløns-
ordningen eller reglerne for førtidspension utilsigtet kan 
medføre, at arbejdsmarkedsbidragssatsen skal sænkes. Det 
anbefales derfor, at øremærkningen af arbejdsmarkeds-
bidraget afskaffes. I forhold til ønsket om at øge arbejds-
styrken er nedsættelser af arbejdsmarkedsbidraget i øvrigt 
langt mindre effektive end målrettede nedsættelser af margi-
nalskatten eller et øget beskæftigelsesfradrag. 
 
Befolkningens sammensætning vil i de kommende år grad-
vis blive ændret, således at der bliver flere pensionister og 
færre i den erhvervsaktive alder. Denne befolknings-
udvikling fører til en gradvis, men systematisk tendens til 
forværring af den offentlige sektors saldo i de kommende 
årtier, jf. Dansk Økonomi, efterår 2006. Samtidig indebærer 
den demografiske udvikling sammen med en relativt svag 
produktivitetsudvikling, at væksten i dansk økonomi sand-
synligvis bliver væsentligt lavere end i flere af de lande, 
som Danmark normalt sammenlignes med, og også mærk-
bart lavere, end vi historisk har været vant til. 
 
På denne baggrund bør en ny mellemfristet plan for dansk 
økonomi frem mod 2020 indeholde målsætninger for væk-
sten i arbejdsstyrken såvel som målsætninger for udgifts- og 
skattepolitikken. De angivne målsætninger bør løbende 
følges op af konkret angivelse af de midler, der skal anven-
des for at nå målene. 
 
Den nuværende styring efter den reale vækst i de offentlige 
serviceudgifter bør erstattes af et bredere styringsmål, der 
inkluderer såvel serviceudgifter som overførselsindkomster. 
Planen bør derfor indeholde pejlemærker for de offentlige 
udgifters andel af BNP i løbende priser. På indtægtssiden 
bør der ske en ophævelse af skattestoppets nominalprincip, 
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… og giver udsigt 
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der medfører en gradvis udhuling af indtægterne fra punkt-
afgifter og ejendomsværdiskat. 
 
Den ny mellemfristede plan bør, som nævnt, også indeholde 
målsætninger for væksten i arbejdsstyrken både kvantitativt 
og kvalitativt. En forøgelse af den effektive arbejdsstyrke 
kan ske gennem et større antal personer i arbejdsstyrken, en 
højere gennemsnitlig arbejdstid eller gennem højere produk-
tivitet som følge af øget forskning og uddannelse. Målsæt-
ninger for arbejdsstyrken kan gennem en stigende beskæf-
tigelse muliggøre en højere vækst i indkomsten pr. ind-
bygger, hvilket vil bidrage til et fortsat højt velstandsniveau 
i internationalt perspektiv. Samtidig vil højere beskæftigelse 
skabe et finanspolitisk råderum, der gør det muligt enten at 
lempe kravene til udgiftsvæksten eller at gennemføre skatte-
lettelser. Hvis det økonomiske råderum ønskes anvendt til 
skattelettelser, vil lempelser af marginalskatten formentlig 
være det instrument, som vil have størst virkning på det 
effektive arbejdsudbud. Et større arbejdsudbud som følge af 
en lavere skat vil yderligere bidrage til det finanspolitiske 
råderum.  
 
En væsentlig udfordring i de kommende år vil dog under 
alle omstændigheder være at begrænse væksten i de offent-
lige udgifter. Der er en række forhold, som gør, at væksten i 
de offentlige udgifter vil tendere til at stige fremover. For 
det første trækker den demografiske udvikling i retning af 
stigende udgifter til blandt andet sundhed og pleje. For det 
andet er der en tendens til, at produktivitetsstigningerne i 
produktionen af nogle af de ydelser, der i Danmark typisk 
produceres i den offentlige sektor, er lavere end i økono-
mien generelt. Her tænkes ikke mindst på pleje og pasning. 
Endelig for det tredje er det meget tænkeligt, at befolk-
ningens krav og ønsker til service inden for f.eks. uddannel-
se, sundhed og pleje stiger hastigere end efterspørgslen efter 
andre typer af varer og tjenesteydelser. Alle disse forhold 
trækker i retning af, at udgifterne til det offentlige forbrug 
vil udgøre en stigende andel af den samlede økonomi i 
fremtiden. Hvis dette pres ikke skal slå ud i en stigning i 
skattetrykket, stilles selvsagt store krav til den løbende sty-
ring af udgifterne og effektiviteten i den offentlige sektor. 
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Som led i at imødegå denne udfordring forberedes i øjeblik-
ket en kvalitetsreform. Den erklærede målsætning er at øge 
kvaliteten i den offentlige service uden at øge de offentlige 
udgifter. Der er næppe tvivl om, at der er et potentiale for at 
forbedre effektiviteten i den offentlige sektor, bl.a. igennem 
øget brug af målestokskonkurrence (benchmarking) og øget 
samspil med den private sektor, herunder udlicitering, jf. 
Dansk Økonomi, forår 2004. Sammenlægningen af kom-
muner i forbindelse med strukturreformen indebærer ganske 
givet også muligheder for at høste effektivitetsgevinster.  
 
Det er dog en stor udfordring løbende at øge kvaliteten i den 
offentlige sektor uden at øge de offentlige udgifter. Hvis det 
ikke lykkes at øge effektiviteten, må en opfyldelse af for-
ventningerne om forbedret kvalitet uundgåeligt slå ud i 
højere udgifter. En mislykket kvalitetsreform udgør dermed 
en fare for den finanspolitiske holdbarhed. 
 
 
Konjunkturer og finanspolitik 
 
Den økonomiske aktivitet varierer kraftigt over tid. I høj-
konjunkturer er virksomhedernes behov for arbejdskraft og 
kapital stort, mens det i lavkonjunkturer er mindre end 
normalt. Konjunktursvingninger påvirker befolkningen på 
en lang række områder. Overvejende er disse påvirkninger 
negative, og derfor undersøger rapportens kapitel II, hvor-
vidt finanspolitikken kan og bør afbøde nogle af økonomi-
ens udsving.  
 
Lønmodtagerne påvirkes direkte af økonomiens udsving, da 
det i visse perioder er mere vanskeligt at finde og opret-
holde beskæftigelse end i andre. Perioder med arbejdsløshed 
fører for den enkelte til tab af indkomst. Langvarige tilbage-
slag kan medføre tab af kvalifikationer blandt de ledigheds-
berørte og fastlåse dem i ledighed. Herudover forårsager 
udsvingene usikkerhed, der besværliggør virksomheders og 
husholdningers planlægning af investeringer og forbrug. På 
samfundsmæssigt plan har konjunkturtilbageslag også 
konsekvenser, idet arbejdsløshed repræsenterer spildte 
ressourcer og dermed tabt velstand. 
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Et mål med stabiliseringspolitikken er således at styre øko-
nomien uden om dybe lavkonjunkturer, og – hvis økono-
mien er havnet i en lavkonjunktur – at sørge for, at vejen til-
bage mod en normal konjunktursituation forløber hurtigere 
og mindre smertefuldt end ellers. Erfaringen viser imidlertid 
også, at stærke højkonjunkturer med meget lav ledighed kan 
fremkalde høje løn- og prisstigninger, der svækker kon-
kurrenceevnen og i sidste ende fører til langvarige lav-
konjunkturer. Derfor er en målsætning med stabiliserings-
politikken også at tage toppen af et opsving, så det ikke 
efterfølgende udvikler sig til en længerevarende lav-
konjunktur. 
  
Analyserne i kapitlet viser, at det i et vist omfang er muligt 
at stabilisere økonomien ved hjælp af en aktiv konjunktur-
modløbende finanspolitik. Konkret giver analyserne anled-
ning til følgende konklusioner og anbefalinger vedrørende 
finanspolitikken som konjunkturpolitisk instrument: 
 
• I tilfælde af et “output-gap” (forskellen mellem faktisk 

og “normalt” BNP) på 1 pct. anbefales som udgangs-
punkt en modgående finanseffekt i størrelsesordenen ¼ 
pct.point. Dette indebærer ikke blot lempelser i lav-
konjunkturer, men også stramninger i højkonjunkturer 

• En sådan moderat finanspolitisk reaktion kan reducere 
udsving i beskæftigelse og BNP med op til ⅓. En for 
aktiv finanspolitik kan derimod indebære, at udsvingene 
i økonomien forøges 

• Hvis der er tegn på, at en uligevægt skyldes midlertidige 
ændringer på økonomiens udbudsside, bør finans-
politikken normalt ikke søge at modvirke uligevægten 

• Fine-tuning skal undgås: Finanspolitikken bør ikke søge 
at imødegå beskedne ubalancer, dvs. situationer hvor 
produktionen ligger mindre end 1 pct. fra sit normale 
niveau 

• Gevinsterne ved at føre en aktiv finanspolitik begrænses 
bl.a. af følgende forhold: 
- Der vil i praksis være usikkerhed om konjunktur-

situationen. Det indebærer en betydelig risiko for, at 
finanspolitikken reagerer uhensigtsmæssigt, særligt 
ved relativt små ubalancer 

Det kan også gå for 
hurtigt 

Resultater 
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- En aktiv finanspolitik indebærer i praksis, at et eller 
flere “instrumenter” – f.eks. skattesatser eller antal-
let af offentligt ansatte – bliver mere svingende, 
hvilket i sig selv kan være uønsket 

Disse forhold er årsagen til, at der kun anbefales en for-
holdsvis begrænset finanspolitisk reaktion på udsving i 
output-gap. 

 
I Danmark tilrettelægges finanspolitikken bl.a. ud fra et 
hensyn til de udfordringer, som den aldrende befolkning 
stiller os overfor. Finanspolitikken påvirker økonomiens 
langsigtede udvikling, eksempelvis via skattestrukturen, 
men der er også et samspil mellem finanspolitikken og 
økonomien på det korte sigt, idet finanspolitikken påvirker 
aktivitetsniveauet via bidraget fra diskretionære indgreb 
(ændringer i skatte- og overførselssatser eller i det offentlige 
forbrug) og via automatiske stabilisatorer. Disse stabilisa-
torer er kraftige i Danmark pga. et progressivt skattesystem 
og et forholdsvist højt kompensationsniveau til ledige. 
 
Finanspolitikken gennem de seneste 25 år har indeholdt en 
række eksempler på større indgreb, der har sigtet på at sta-
bilisere konjunktursituationen, men som samtidig indebar 
ændringer af de økonomiske strukturer. Fælles kendetegn 
for disse indgreb er, at de indeholdt ændringer i skatte- og 
arbejdsmarkedspolitikken. Kombinationen af konjunktur-
regulering og strukturelle forbedringer er en hensigtsmæssig 
måde at tilgodese både kort- og langsigtede hensyn, og den 
førte finanspolitik må alt i alt siges at have været veltilrette-
lagt. 
 
I kapitlet illustreres konsekvenserne af at føre en aktiv 
finanspolitik med modelsimulationer. Der er anvendt to for-
skellige modeltyper for at belyse betydningen af trægheder i 
prisdannelsen og af forbrugernes og virksomhedernes 
forventninger. På den ene side står Det Økonomiske Råds 
Sekretariats model, SMEC, der er en traditionel makro-
økonometrisk model, hvor det på kort sigt i høj grad er 
efterspørgslen, der afgør størrelsen af produktionen. På den 
anden side står en nyudviklet DSGE-model, der er en så-

Finanspolitikken 
påvirker 
økonomien på både 
kort og lang sigt 

Konjunktur-
motiverede 
finanspolitiske 
indgreb er blevet 
ledsaget af 
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forbedringer 
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kaldt dynamisk stokastisk generel ligevægtsmodel.1 Her 
planlægger husholdninger og virksomheder deres forbrug 
og investeringer ud fra den forventede fremtidige udvikling. 
Pristilpasningen er træg i DSGE-modellen, men dog mere 
fleksibel end i SMEC, og samlet set er det i højere grad 
udbuddet af kapital og arbejdskraft, der afgør produktionens 
størrelse. 
 
Det antages i analysen, at finanspolitikken søger at stabilise-
re output-gap. Output-gap illustrerer bedre end BNP-væk-
sten den faktiske konjunktursituation. Det skyldes, at hvis 
økonomien når kapacitetsgrænsen, begrænses dens mulig-
hed for at vokse yderligere, blandt andet på grund af mangel 
på arbejdskraft. Dette vil naturligt medføre lave BNP-
vækstrater, men det vil ikke betyde, at økonomien er i 
lavkonjunktur, og det vil slet ikke betyde, at økonomien har 
behov for stimulans. 
 
Uafhængigt af modelvalget viser analyserne, at det er mu-
ligt at benytte finanspolitikken til at stabilisere en række 
makroøkonomiske størrelser, såsom BNP, beskæftigelse og 
priser, når økonomien er ramt af et stød fra efterspørgsels-
siden. Et efterspørgselsstød trækker produktion og priser i 
samme retning, hvorved der ikke opstår nogen konflikt 
mellem stabilisering af aktivitets- og prisniveau. 
 
Svingninger forårsaget af udbudsstød kan i princippet også 
stabiliseres, men vanskeligheden herved er, at økonomiens 
kapacitetsgrænse flyttes. Herved opstår der en risiko for at 
forveksle et efterspørgselsstød med et udbudsstød. Hvis en 
lav vækst eksempelvis ikke dækker over et negativt efter-
spørgselsstød, men i stedet over at det strukturelle produk-
tionsniveau er faldet, bør finanspolitikken ikke lempes. 
Viser det sig først efter en årrække, at der rent faktisk var 
tale om et permanent negativt udbudsstød, som sænkede 
økonomiens potentielle produktion, vil en lempelig finans-
politik i realiteten have bidraget til at forhindre den nødven-
dige tilpasning af den økonomiske aktivitet. Et ubehageligt 
resultat af en sådan fejlvurdering af konjunktursituationen 

 
1) DSGE er en forkortelse for Dynamic Stochastic General Equi-

libruim. 

Mål og middel 

Finanspolitikken 
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efterspørgselsstød 
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efter udbudsstød 
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er, at man efter en årrække kan stå med en markant forvær-
ring af den strukturelle budgetsaldo. Hvis der er tegn på, at 
en uligevægt skyldes ændrede forhold på udbudssiden, bør 
finanspolitikken derfor som udgangspunkt ikke reagere. 
 
Der kan ikke på baggrund af analyserne udledes en “opti-
mal” finanspolitisk regel. Hvor kraftigt, der skal reageres på 
en given konjunkturel ubalance, afhænger blandt andet af en 
afvejning mellem den mulige stabilisering af økonomien 
overfor den øgede variabilitet i eksempelvis antallet af 
offentligt ansatte eller i de offentlige investeringer. 
 
De største gevinster ved at imødegå økonomiens sving-
ninger med konjunkturmodløbende finanspolitik opnås som 
ventet, når produktionen primært bestemmes fra efterspørg-
selssiden, mens gevinsterne er klart mindre, når udbuds-
siden dominerer. Samlet vurderes det på baggrund af analy-
serne, at en stigning i produktionen til 1 pct. over det struk-
turelle niveau med fordel kan imødegås med en negativ 
finanseffekt på omkring ¼ pct.point og vice versa. 
 
I praksis vil en vurdering af behovet for finanspolitiske ind-
greb være underlagt usikkerhed om såvel den aktuelle som 
den fremtidige konjunktursituation. Det er der flere årsager 
til: For det første offentliggøres relevante samfundsøkono-
miske nøgletal, såsom BNP og beskæftigelse, med en vis 
forsinkelse, og for det andet vil tallene efter offentliggørelse 
ofte blive revideret – af og til betydeligt. Derudover er der 
metodemæssige problemer forbundet med at vurdere den 
aktuelle størrelse på output-gap. Der er derfor foretaget 
følsomhedsanalyser for at illustrere betydningen af, at 
finanspolitikken ikke kan baseres på den præcise konjunk-
tursituation. Analysen viser, at målefejl i vurderingen af 
output-gap reducerer finanspolitikkens muligheder for at 
stabilisere økonomien. Hvis målefejlene er meget store, og 
økonomien kun er en smule ude af balance, kan det endda 
risikeres, at finanspolitikken lempes på et tidspunkt, hvor 
der rent faktisk er behov for en stramning – eller omvendt.  
 
I praksis kan det være vanskeligt at skelne et efterspørgsels-
stød fra et udbudsstød, men jo større en ubalance er, jo nem-
mere er det sædvanligvis at afgøre, hvorvidt det er udbuds- 

Afvejninger 
nødvendige 

Finanseffekt på ¼ 
ved ubalancer i 
produktionen på  
1 pct. 

Usikkerhed gør det 
vanskeligere at 
stabilisere 

Fine-tuning bør 
undgås 
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eller efterspørgselsforhold, der er ansvarlige for ubalancen. 
Ved at undlade at reagere på små ubalancer reduceres sand-
synligheden for at forveksle et udbudsstød med et efter-
spørgselsstød. Derfor bør der ikke reageres på output-gap, 
der er mindre, end hvad der svarer til 1 pct. af strukturelt 
BNP. 
 
Rent politisk er det som regel nemmere for en regering at 
lempe finanspolitikken, når det går dårligt i økonomien, end 
det er at skabe politisk tilslutning til en stramning, når det 
går godt. Det er imidlertid afgørende for holdbarheden af en 
aktiv finanspolitik, at der ikke blot lempes i lavkonjunk-
turer, men også strammes under højkonjunkturer. Hvis 
denne symmetri ikke efterleves, vil en aktiv finanspolitik på 
sigt øge den offentlige gæld.  
 
I analyserne er det forudsat, at finanspolitikken alene reage-
rer på output-gap, men i praksis bør øvrig information om 
den aktuelle konjunktursituation naturligvis tages i betragt-
ning, f.eks. oplysninger om ledighed eller betalingsbalance. 
Særlig opmærksomhed bør rettes mod, om der er et inflatio-
nært pres i økonomien. Hvis output-gap eksempelvis er 
positivt, uden at der kan observeres et inflationært pres, kan 
det være en indikation af, at output-gap måske er målt 
forkert – som følge af at økonomien er ramt af et positivt 
udbudsstød. 
 
Samlet viser analyserne, at finanspolitikken kan bidrage til 
at stabilisere konjunkturudviklingen. De demografiske ud-
fordringer, som Danmark står overfor, understreger imid-
lertid vigtigheden af, at finanspolitikken bevarer fokus på 
mellem- og langfristede mål. Den kortfristede udførelse af 
finanspolitikken kan mindske økonomiens udsving, men 
niveauet for velstand og beskæftigelse afhænger i sidste 
ende af den førte strukturpolitik. Derfor bør kortsigtede 
hensyn ikke kompromittere de langsigtede. Dette indebærer, 
at den kortsigtede stabiliseringspolitik bør tilrettelægges 
indenfor rammerne af en mellemfristet plan, der sikrer den 
finanspolitiske holdbarhed. 

Symmetri en 
nødvendighed 
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Finanspolitikken 
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Dansk arbejdsmarkedspolitik efter år 2000 
 
I udgangspunktet er det danske arbejdsmarked velfunge-
rende, og ledigheden er tæt på et historisk lavpunkt på 
100.000 personer. Mange lande søger derfor inspiration i 
den danske arbejdsmarkedsmodel og -politik, der ofte 
betegnes “flexicurity”. 
 
Flexicurity-modellen er kendetegnet ved forholdsvis høj 
kompensation ved ledighed, et fleksibelt arbejdsmarked 
med lempelige regler for opsigelse og en høj jobmobilitet 
samt en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Den forsikring mod 
indkomsttab ved ledighed, der opnås ved de relativt høje 
dagpengeydelser, betyder, at arbejdstagerne accepterer 
fleksible ansættelsesformer. På den anden side mindsker 
høje dagpenge alt andet lige de lediges incitamenter til at 
finde arbejde. Til gengæld bidrager den aktive arbejds-
markedspolitik – vejledning, jobanvisning, rådighedskrav 
og aktivering – til, at ledige personer kommer hurtigere 
tilbage i beskæftigelse. Ulempen ved flexicurity-systemet 
er, at mindstelønnen presses op og dermed også kravene til 
kvalifikationer hos de dårligst uddannede. Der er således en 
risiko for, at store grupper udelukkes fra arbejdsmarkedet.  
 
I kapitlet analyseres og diskuteres centrale elementer i den 
danske flexicurity-model, især aktivering, obligatoriske 
møder og vejledning, rådighedskrav og dagpengesystemet. 
Kapitlet indeholder både nye analyser og en opdatering af 
analyser af aktiveringspolitikken i tidligere rapporter fra 
formandskabet. Det nuværende høje niveau for beskæf-
tigelsen øger behovet for at se bredere på mulighederne for 
at reducere ledigheden og øge arbejdsstyrken.  
 
Kapitlet leder frem til følgende anbefalinger:   
 

• Uddannelsesaktivering bør yderligere målrettes og 
effektiviseres, da den nuværende udformning er 
dyr og historisk hverken har øget beskæftigelse el-
ler indtjening for de aktiverede. Hvis forbedringer 
ikke er mulige, bør omfanget reduceres væsentligt 

• Tidligere og mere intensiv vejlednings-, job-
anvisnings- og overvågningsindsats anbefales, da 
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markedspolitik 
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arbejdsmarkeds-
politik og 
incitamenter til 
øget arbejdsudbud  
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dette har stor effekt på lediges muligheder og mo-
tivation for at komme i beskæftigelse   

• Sagsbehandlerne bør anvende statistiske værktøjer 
i vurderingen af de lediges beskæftigelsespoten-
tiale og af virkningen af forskellige indsatser 

• Dagpengeperioden foreslås forkortet fra 4 til 2½ år 
• Det fremtidige demografiske fald i arbejdsstyrken 

kan imødegås ved øget anvendelse af udenlandsk 
arbejdskraft, et skattefrit år til de 64-årige i beskæf-
tigelse og mere fleksible overenskomster, der til-
lader øget arbejdstid for især offentligt ansatte  

 
Analyserne i kapitlet viser et samfundsøkonomisk under-
skud af aktiveringspolitikken i 2001 på 3 mia. kr., jf. tabel 
1. Resultatet skyldes især, at uddannelsesaktivering giver et 
stort underskud, mens motivationseffekten bidrager posi-
tivt.2 Dette tyder på, at aktiveringen i 2001 ikke var dimen-
sioneret hensigtsmæssigt.  
 
Reformen “Flere i arbejde” har med virkning fra medio 
2003 reduceret omfanget af især uddannelsesaktivering. 
Derfor vil den samfundsøkonomiske vurdering af aktivering 
i 2003 sandsynligvis være bedre end aktiveringen i 2001, 
selvom det endnu er for tidligt at sætte præcise tal på effek-
terne. De foreliggende analyser peger dog på behovet for 
ændringer i den aktive indsats, så de lediges beskæftigelses- 
og indtjeningsmuligheder forbedres.  
 
Et bemærkelsesværdigt resultat i kapitlet er, at ledige med 
en videregående uddannelse i høj grad modtager uddannel-
sesaktivering, og at uddannelsesaktivering for denne gruppe 
påvirker beskæftigelse og lønindkomst negativt i de efter-
følgende år. Uddannelsesaktivering til ledige, der kun har 
folkeskolen som uddannelsesmæssig baggrund, har derimod 
positiv indflydelse på løn og beskæftigelse efter nogle år. 
En mulig forklaring kan være, at uddannelsesaktivering af 
højtuddannede ledige ikke er tilstrækkeligt erhvervsrettet. 
 

 
2) Motivationseffekten viser sig ved, at udsigten til at skulle deltage 

i aktivering motiverer ledige til at finde et arbejde. 
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Tabel 1 Samfundsmæssig nettogevinst ved forskellige aktiveringsordninger for 
personer aktiveret i 2001 

 

Privat 
jobtræning 

Offentlig 
jobtræning 

Uddannelses-
aktivering 

Anden 
aktivering 

Motivations-
effekt 

I alt 

----------------------------------------  Mia. 2005-kr.  -------------------------------------- 
0,2 0,2 -4,9 -0,4 1,8 -3,0 

 

Anm.: Analysen omfatter 18-50-årige personer, der var ledige i den første uge af 2001. Diskonterings-
raten antages at være 3 pct., og finansieringen af udgifter med skatter antages at indebære et
skatteforvridningstab svarende til 20 pct. af udgiften.  

 
 
Uddannelsesaktivering bør målrettes bedre mod at opkvali-
ficere de ledige til beskæftigelse. Det betyder sandsynligvis, 
at tilbuddene i forhold til i dag skal have et større og mere 
målrettet fagligt indhold og i højere grad erhvervsrettes. 
Især for de dårligst kvalificerede ledige, deriblandt en del 
indvandrere med mangelfulde sprogkundskaber, kan der 
være behov for uddannelser af længere varighed. Uddannel-
sesaktivering bør som udgangspunkt kun opretholdes for de 
grupper, hvor der kan påvises en positiv effekt for deltager-
nes efterfølgende beskæftigelse og indtjening. 
 
Analyserne viser betydelige motivationseffekter af aktive-
ring svarende til en gennemsnitlig forkortelse af ledigheds-
perioden på knap en uge. Det er her vigtigt at bemærke, at 
denne effekt virker på mange flere ledige end de faktisk 
aktiverede, og at effekten indtræder inden aktivering. Derfor 
kan den ikke tilknyttes bestemte aktiveringstyper. Den 
samfundsøkonomiske gevinst ved motivationseffekten er 
knap 2 mia. kr., når man tager højde for sparede overførsler 
og øget produktion.  
 
Undersøgelserne og diskussionen i kapitlet peger på ønsk-
værdigheden af både en tidsmæssig og en indholdsmæssig 
forskydning af den aktive arbejdsmarkedspolitik. For det 
første bør den forholdsvis sene aktivering – i den nuværen-
de konjunktursituation – i højere grad erstattes af en tidlig 
og intensiv indsats for at få de ledige tilbage i beskæftigelse. 
For det andet bør denne indsats i højere grad bestå i intensiv 
vejledning, jobanvisning, rådighedstest og om nødvendigt 
sanktioner. 

Uddannelses-
aktivering bør 
opkvalificere ledige 
til beskæftigelse  

Betydelige 
motivationseffekter 
af aktivering 

Fra sen aktivering 
til tidlige og 
intensive 
kontaktforløb 



 16 

I den nuværende aktive arbejdsmarkedspolitik opfylder 
aktivering i praksis to funktioner. På den ene side opkvalifi-
cerer aktiveringsforløbene de ledige til at komme i beskæf-
tigelse, men denne effekt har vist sig ikke at kunne retfær-
diggøre omkostningerne ved ordningen. På den anden side 
er aktiveringen en motiverende faktor for de lediges over-
gang til beskæftigelse, allerede inden selve aktiveringen. De 
gradvise stramninger over de seneste år i rådighedsreglerne 
indebærer en styrkelse af de administrative procedurer som 
motivationsinstrument, og analyserne beskrevet i kapitlet 
dokumenterer deres effektivitet. Aktiveringsordningerne bør 
derfor i højere grad målrettes mod opkvalificering af svage 
ledige, mens især stærke lediges overgang til beskæftigelse 
bør styrkes gennem tidligere og mere intensive forløb med 
møder, vejledning og kontrol. 
 
Analyserne i kapitlet viser store effekter af obligatoriske 
møder, vejledning og rådighedsprøvning på lediges beskæf-
tigelsesmuligheder. Eksperimentet “Hurtigt i gang” påviser 
store effekter af en tidlig og intensiv vejlednings- og over-
vågningsindsats på overgangen fra ledighed til beskæftigel-
se, jf. figur 1, og analyser i kapitlet viser, at kontaktforløb 
virker positivt på den lediges jobsøgning. Prisen herfor er 
lav i forhold til aktivering, og cost-benefit-analyser viser et 
samfundsøkonomisk overskud. På baggrund af disse erfa-
ringer bør den danske arbejdsmarkedspolitik i højere ud-
strækning fokusere på intensive og tidlige forløb, hvor de 
ledige samtidig støttes og forpligtes i deres jobsøgning. 
Analyserne dokumenterer også, at opfølgningen af rådig-
hedskrav med sanktioner øger overgangen til beskæftigelse 
betydeligt. 
 

Bedre funktions-
deling i den aktive 
arbejdsmarkeds-
politik 
 

Forslag om tidlige 
og intensive forløb 
for ledige 
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Figur 1 Ledighedsudvikling 
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Anm.: Deltagergruppen omfatter nyledige, der modtog en tidlig og intensiv vejlednings- og overvåg-
ningsindsats i forbindelse med forsøget “Hurtigt i gang” i Storstrøm og Sønderjyllands Amter i 
perioden november 2005 til februar 2006, mens kontrolgruppen omfatter nyledige i samme 
amter og periode, der fulgte det sædvanlige forløb ifølge gældende arbejdsmarkedslovgivning.
Fødselsdatoen afgjorde, om de nyledige endte i deltager- eller kontrolgruppen.  

 

 
 
Vurderingen af de lediges beskæftigelsesmuligheder og en 
efterfølgende målrettet vejlednings- og opkvalificerings-
indsats er afgørende elementer i en velfungerende arbejds-
markedspolitik. Analyserne sandsynliggør, at jobcentrenes 
indsats på disse områder kan forbedres.  
 
Vurderingen af de lediges beskæftigelsesmuligheder kan 
forbedres ved anvendelse af statistiske modeller, der bygger 
på historiske sammenhænge mellem lediges karakteristika, 
indsatsen over for de ledige og den efterfølgende udvikling i 
beskæftigelsen. Danske og udenlandske analyser samt 
nylige praktiske forsøg har vist, at statistiske modeller af 
denne type i samspil med sagsbehandlernes vurderinger kan 
forbedre bedømmelsen af lediges beskæftigelsesmuligheder. 
Udviklingen og anvendelsen af sådanne værktøjer bør 
derfor opprioriteres.  
 
Udenlandske studier har derudover påvist, at statistiske 
værktøjer kan bidrage til at placere ledige i de opkvalifice-
rende forløb, som giver de bedste efterfølgende beskæftigel-
seschancer. Den dårlige samfundsøkonomi i uddannelses-
aktivering understreger vigtigheden af, at opkvalificerings-
forløb forbeholdes de ledige, hvis udsigt til beskæftigelse 
øges. Der bør derfor igangsættes grundige danske under-
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søgelser af, hvordan den omfattende viden fra administra-
tive registre kan udnyttes til at forbedre de lediges placering 
i opkvalificeringsforløb. 
 
Kernen i flexicurity-modellen er, at arbejdstagerne accep-
terer fleksible afskedigelsesregler mod til gengæld at få en 
forholdsvis høj kompensation ved ledighed. Længden af 
dagpengeperioden er siden 1994 blevet nedsat fra syv til fire 
år med virkning fra 1. januar 2001. Dette er stadig betyde-
ligt længere end den maksimale dagpengeperiode i de 
øvrige nordiske lande, hvor dagpengeperioden er mellem et 
og to år. Da 4-årsgrænsen blev indført, var ledigheden med 
145.000 ledige væsentligt højere end i dag.  
 
Omvendt er der også en nedre grænse for længden af dag-
pengeperioden. Hvis perioden er for kort til at give en reel 
sikring mod indkomstbortfald ved ledighed, vil arbejds-
tagerne sandsynligvis kræve bedre beskyttelse mod opsigel-
se. Da det danske a-kassesystem er frivilligt, skal der end-
videre være en passende balance mellem a-kassebidrag og 
dagpengesikring for at sikre tilskyndelse til at være medlem. 
Et væsentligt supplerende økonomisk argument for at være 
medlem af en a-kasse er dog, at det giver mulighed for at 
tilmelde sig efterlønsordningen, som er en lukrativ pensi-
onsordning.  
 
Formandskabet foreslår at nedsætte dagpengeperioden fra 4 
til 2½ år. Forslaget erstatter det element i velfærdsforliget, 
der indebærer omfattende aktivering efter 2½ års ledighed. 
Som påvist oven for er aktivering ofte et dyrt og ineffektivt 
instrument i den aktive arbejdsmarkedspolitik. Det vurderes, 
at forkortelsen fastholder sikringselementet i den danske 
arbejdsmarkedsmodel og stadig gør det attraktivt at være 
medlem af en a-kasse. Det vigtigste argument er imidlertid, 
at forslaget kan få flere ledige i arbejde, da udløb af dag-
pengeperioden har en stærk incitamentseffekt. Samtidig er 
det forholdsvis få personer, der berøres.  
 
De allerfleste ledighedsberørte er kun ledige i en kort tids-
periode. Det faktiske antal ledige, der berøres af en forkor-
telse af dagpengeperioden, er kun 21.600 personer, og 
størstedelen af disse personer må forventes at finde beskæf-
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tigelse inden udløbet af den afkortede dagpengeperiode. 
Ledige tæt på ophør af dagpengeperioden har en markant 
forøget afgang til selvforsørgelse, jf. figur 2. Den ugentlige 
sandsynlighed for at forlade ledighed øges fra 2 pct. til 10-
12 pct. En medvirkende forklaring på den forøgede sand-
synlighed kan være en øget søgeaktivitet i forbindelse med 
ydelsesnedgangen ved ophør af dagpengeperioden. Ligele-
des kan a-kassen og AF være fokuseret på at yde særlig 
støtte til ledige, der er tæt på at miste retten til dagpenge. En 
forkortet dagpengeperiode vil også have en stærk incita-
mentseffekt for ledige i et tidligere stadie af ledighedsforlø-
bet.  
 
 
Figur 2 Afgang fra ledighed/aktivering til selvforsør-

gelse i de sidste tre år med dagpengeret 
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Anm.: Opgørelsen omfatter 30-49-årige forsikrede ledige, der påbegyn-
der deres aktivperiode mellem uge 1, år 2000, og uge 50, år 2006. 
Aktivperioden varer 156 uger. Godt 178.000 personer indgår i 
opgørelsen. Ledige, der overgår til førtidspension, skånejob eller 
dør, sorteres fra. Afgang til selvforsørgelse defineres som fire på 
hinanden følgende uger uden offentlig forsørgelse eller SU.  

 
 
Det vurderes, at forslagene kan reducere ledigheden varigt 
med ca. 35.000 personer svarende til godt 1 pct. af arbejds-
styrken. Effekterne kan med en vis usikkerhed opgøres som 
følger: 
 

 
Strukturel ledighed 
reduceres med 
35.000 personer    
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• Forkortelse af dagpengeperioden skønnes – med 
udgangspunkt i antallet af ledige med 2½-4 års le-
dighed – at mindske ledigheden med ca. 15.000 
personer 

• En tidligere og mere intensiv indsats for ledige 
vurderes – med udgangspunkt i erfaringerne fra de 
regionale forsøg “Hurtigt i gang” – at reducere le-
digheden med ca. 15.000 personer 

• Bedre målretning og erhvervsretning af uddannel-
sesaktivering antages at kunne reducere ledigheden 
med 5.000 personer  

 
Dette betyder imidlertid ikke, at ledigheden permanent kan 
komme ret meget længere ned end niveauet i dag, hvor 
ledigheden er ca. 35.000 personer under det strukturelle 
niveau. Faldet i den strukturelle ledighed indebærer dog, at 
de offentlige finanser varigt forbedres med ca. 9 mia. kr., 
hvilket vil muliggøre lavere skatter eller højere offentlige 
udgifter i forhold til en situation, hvor de foreslående refor-
mer ikke gennemføres. 
 
I en længere tidshorisont kommer arbejdsstyrken – både 
antallet af personer og arbejdstiden pr. person – i fokus. Det 
forventede fald i arbejdsstyrken på 80.000 personer frem 
mod 2020 bliver en kraftig begrænsning på dansk økonomi. 
Dette gælder ikke kun for erhvervslivets produktion, men 
også for mulighederne for at erstatte den store gruppe af 
ældre offentligt ansatte inden for centrale velfærdsområder, 
der står over for at skulle trække sig tilbage fra arbejds-
markedet. 
 
For given pensionsalder er der tre mulige kilder til at øge 
arbejdsstyrken og dermed beskæftigelsen: 
 

• Antallet af personer i den erhvervsdygtige alder 
uden for arbejdsstyrken reduceres 

• Antal præsterede arbejdstimer pr. beskæftiget øges 
• Flere udlændinge kommer til landet og får arbejde   
 

9 mia. kr. til øgede 
offentlige udgifter 
eller skattelettelser 
 

Kan arbejds-
styrken øges? 
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I kapitlet ses nærmere på grupper af 18-64-årige uden for 
arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse. Blandt disse grupper 
har modtagere af efterløn i gennemsnit de bedste helbreds-
mæssige og kvalifikationsmæssige forudsætninger for at 
være i beskæftigelse. 2/3 af efterlønsmodtagerne kommer 
direkte fra beskæftigelse, og efterlønsmodtagernes helbreds-
tilstand, målt ved det gennemsnitlige forbrug af sundheds-
ydelser og medicin, er tæt på helbredstilstanden for de 
beskæftigede i aldersgruppen over 60 år.  
 
Velfærdsforliget fastholder en 5-årig efterlønsperiode som 
en rettighed. Selvom efterlønsordningen indebærer en 
tilskyndelse til at udsætte tilbagetrækningen til det 62. år 
eller senere, bør man overveje at øge den økonomiske 
tilskyndelse for ældre til at forblive på arbejdsmarkedet.    
 
Formandskabet foreslår et forhøjet beskæftigelsesfradrag til 
ældre. Forslaget indebærer, at alle 64-årige i beskæftigelse, 
der har været beskæftigede i de foregående fire år, får et 
“skattefrit år” svarende til en skattelettelse på maksimalt 
100.000 kr.  
 
Formandskabet har ikke foretaget præcise vurderinger af 
forslagets mulige konsekvenser. Der er ca. 6.000 personer, 
der går på efterløn som 62-årige. Hvis alle disse personer, 
som følge af forslaget om et skattefrit år, udskød deres 
tilbagetrækning til det 65. år, ville det udløse en merbeskæf-
tigelse på i alt 18.000 personer for de tre årgange. Selv om 
forslagets beskæftigelseseffekt kun bliver knap 1/3 heraf – 
5.000 personer i alt svarende til 1.700 personer pr. årgang – 
er det selvfinansierende i forhold til de offentlige finanser. 
Dette afspejler de betydelige samfundsøkonomiske omkost-
ninger ved efterlønsordningen.  
 
Formandskabet har tidligere advaret mod ufinansierede 
skattelettelser i den nuværende konjunktursituation. Den 
foreslåede skattelettelse udmærker sig imidlertid ved, at de 
gunstige udbudseffekter – øget arbejdsudbud i perioden 
2008-09 fra de 62-63-årige og muligvis også fra de 60-61-

Efterlønsmodtagere 
har gode 
forudsætninger  
for at arbejde 

Hvordan fastholdes 
ældre på arbejds-
markedet? 

Skattefrit år  
til 64-årige 

Et skattefrit år er 
selvfinansierende 
ved begrænset 
beskæftigelseseffekt 

God timing af 
skattelettelse 
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årige – kommer før skattelettelsen til beskæftigede personer, 
der i løbet af 2010 fylder 64 år.3  
 
Forslaget afbøder de negative virkninger på arbejdsstyrken 
af efterlønsordningen. Formandskabet har tidligere foreslået 
efterlønsordningen afskaffet, men konstaterer, at dette efter 
indgåelsen af velfærdsforliget i juni 2006 ikke er politisk 
realistisk i en overskuelig fremtid. Det er i denne sammen-
hæng, forslaget om forhøjet beskæftigelsesfradrag for de 
ældre skal ses.  
 
Antal præsterede arbejdstimer pr. beskæftiget er steget i 
mange sektorer i økonomien siden opsvinget i midten af 
1990’erne. Fremgangen på knap 60 timer pr. beskæftiget 
om året svarer til en udvidelse af arbejdsstyrken på næsten 
100.000 personer. Fremgangen er koncentreret om erhverv 
med mange selvstændige og erhverv med udtalt arbejds-
kraftmangel, f.eks. landbrug, transportvirksomhed samt 
bygge- og anlægsvirksomhed.  
 
Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at ansatte i den 
offentlige sektor, som i forvejen arbejder få timer om året 
sammenlignet med andre grupper, i gennemsnit ikke har 
udvidet arbejdstiden i perioden – faktisk er deres arbejdstid 
faldet. Hvis de offentligt ansatte havde udvidet deres ar-
bejdstid svarende til de privatansatte – 85 timer om året – 
ville det kunne øge arbejdsstyrken med op til 50.000 helårs-
personer. Til sammenligning er det demografiske dræn på 
arbejdsstyrken 80.000 personer frem mod 2020. 
 
Det er altid lettere at påvise et potentiale end at realisere det.  
Arbejdstiden for beskæftigede fastlægges i et komplekst 
samspil mellem mange forhold. Den enkelte bestemmer sin 
arbejdstid afhængigt af dels de muligheder for fleksibilitet, 
som overenskomsterne og lokalaftaler giver, dels egne 
præferencer og familiemæssige bindinger, samt timelønnen 
efter skat.  
 
 
3) Argumentationen bygger på, at forslaget indføres pr. 1. januar 

2008, og at skattefritagelsen første gang gives til personer, der 
fylder 64 år i løbet af 2010, og som opfylder det beskrevne be-
skæftigelseskrav.   

Forslag afbøder 
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Formandskabet anbefaler, at det undersøges, om der er 
begrænsninger i de offentlige overenskomster eller lokal-
aftaler, som hindrer, at de offentlige ansatte, der gerne vil 
øge deres arbejdstid, også kan gøre det. I et bredere per-
spektiv er det afgørende at få afklaret, hvordan man får 
skabt attraktive offentlige arbejdspladser, hvor de ansatte 
kan og vil arbejde lige så mange timer som i den private 
sektor, og hvor det ikke er normen, at man trækker sig 
tilbage som 60-årig.  
 
I kapitlet vurderes det, at tilgangen af udenlandsk arbejds-
kraft fra især Sverige, Østeuropa og Tyskland har haft stor 
betydning for holdbarheden af opsvinget i de senere år. Der 
er dog beskæftiget væsentlig færre østeuropæiske EU-
borgere i Danmark end i f.eks. Norge. Det anbefales, at de 
bindinger for danske virksomheders brug af østeuropæisk 
arbejdskraft, som er fastlagt i den såkaldte østaftale, bort-
falder hurtigst muligt. Østaftalen ophører senest 1. maj 
2009, men der ligger en vigtig signalværdi i en hurtig afvik-
ling, da en række andre EU-lande, som må anses for et 
oplagt arbejdsmarked for østeuropæere, især Tyskland, også 
afvikler deres begrænsninger på dette tidspunkt. Generelt er 
der behov for at se på, om der er uhensigtsmæssige be-
grænsninger på udlændinges mulighed for at komme til 
Danmark og arbejde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lav arbejdstid pga. 
begrænsninger i 
overenskomster 
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bortfalde  
hurtigst muligt 
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KAPITEL I 
 
KONJUNKTURVURDERING 
 
 
I.1 Indledning 
 
Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, 
jf. figur I.1. Den høje vækst var trukket af både indenlandsk 
og udenlandsk efterspørgsel. I anden halvdel af 2006 faldt 
væksten i den indenlandske efterspørgsel, idet især stignin-
gen i det private forbrug aftog.  
 
Ledigheden er det seneste år faldet med ca. 40.000 personer, 
og beskæftigelsen er steget med ca. 50.000 personer. Den 
høje efterspørgsel er blevet tilfredsstillet af stigende inden-
landsk produktion, men er også i vidt omfang tilfredsstillet 
af en markant stigning i importen, som er steget med godt 
10 pct. i 2005 og knap 15 pct. i 2006. De kommende år 
forventes en mere afdæmpet konjunkturudvikling med en 
vækst på omkring 1½ pct. om året. Muligheden for at øge 
produktionen vil blive begrænset af, at dansk økonomi be-
finder sig nær kapacitetsgrænsen, og at den demografiske 
udvikling i arbejdsstyrken er negativ. Produktionen ventes 
derfor kun at stige i takt med udviklingen i produktiviteten i 
de kommende år. En eventuel stigning i efterspørgslen, der 
overstiger stigningen i dansk produktion, vil slå ud i øget 
import. Muligheden for at øge produktionen ved øget be-
skæftigelse, der enten kan komme i stand ved en lavere 
ledighed eller et øget arbejdsudbud, vurderes at være be-
grænset uden nye tiltag i arbejdsmarkeds- og skattepolitik-
ken eller en øget tilgang af udenlandsk arbejdskraft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitlet er færdigredigeret den 14. maj 2007. 
 

Væksten har toppet 

Væksten vil følge 
produktiviteten i 
2008 og 2009 

Dansk Økonomi forår 2007 
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Figur I.1 Bidrag til BNP-vækst 
 

2008200620042002200019981996

9

6

3

0

-3

-6

-9

Pct.point

BNP Indenlandsk efterspørgsel
Eksport Import

 
 

Anm.: Overgang til prognoseperiode er markeret med lodret streg. 
Kilde: 

 

Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank 
og egne beregninger. 

 
 
Hovedtræk i konjunkturvurderingen 
 
Den høje vækst i BNP de seneste to år har været trukket af 
både en høj indenlandsk og udenlandsk efterspørgsel. I de 
kommende år ventes væksten i både den indenlandske og 
udenlandske efterspørgsel gradvis at aftage. Væksten i den 
samlede efterspørgsel ventes at falde fra godt 6 pct. i 2006 
til godt 2½ pct. i 2009, jf. tabel I.1. 
 
Væksten på de danske eksportmarkeder har været høj i de 
senere år – især i Sverige og Tyskland, der er Danmarks to 
vigtigste aftagerlande. I de kommende år ventes eksport-
væksten at aftage i takt med, at væksten på eksportmarke-
derne normaliseres.  
 
Væksten i det private forbrug var meget kraftig i 2005 og 
første halvår af 2006, men aftog betragteligt i andet halvår. 
En række indikatorer tyder på, at den lavere vækst i det 
private forbrug er fortsat ind i 2007. Forbrugertilliden er så-
ledes faldet, men fra et højt niveau, og væksten i detail-
omsætningen har været forholdsvis begrænset. I positiv 
retning trækker imidlertid, at de private formuer er meget 
høje. I de kommende år ventes forbruget at stige med om-

Væksten i 
efterspørgslen 
normaliseres 

Aftagende vækst i 
dansk eksport 

Afdæmpning i 
forbrugsvæksten, 
men udsigt til 
fornyet fremgang 
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kring 2½ pct. om året, hvilket er lidt mere end væksten i de 
disponible indkomster. 
 
Huspriserne steg kraftigt frem til midten af 2006, men er 
derefter stagneret. De seneste tal for udviklingen i kontant-
priserne for enfamiliehuse viser meget beskedne stignings-
takter. Det nuværende høje prisniveau og forventninger om 
en lille rentestigning trækker i retning af, at stigningstakter-
ne vil være begrænsede i de kommende år. Tilsvarende vil 
et stort og voksende antal huse til salg lægge en dæmper på 
prisstigningerne, og det kan ikke afvises, at der kommer no-
minelle fald i huspriserne. Det vurderes imidlertid, at en af-
dæmpning i stigningstakten er mere sandsynlig, og det anta-
ges derfor, at huspriserne vil følge forbrugerpriserne de 
kommende år. 
 
Der har været en kraftig vækst i byggeriet, og især bolig-
byggeriet er steget markant, hvilket har øget beskæftigelsen 
i byggeriet på trods af meget lav ledighed i branchen. Den 
kraftige vækst har bl.a. været mulig, fordi udenlandsk ar-
bejdskraft har kunnet opfylde en del af den store efterspørg-
sel efter arbejdskraft. Boliginvesteringerne forventes i de 
kommende år at forblive på et højt niveau, men stigningen 
vil dog blive mere afdæmpet.  
 
Beskæftigelsen steg sammenlagt med mere end 70.000 per-
soner i 2005 og 2006 og ventes at stige med yderligere ca. 
30.000 personer fra 2006 til 2007, hvilket bringer beskæfti-
gelsen op på et historisk højt niveau. Den demografiske ud-
vikling vil dog i de kommende år lægge et nedadgående 
pres på beskæftigelsen. 
 
Ledigheden er faldet med over 70.000 personer siden be-
gyndelsen af 2004, og arbejdsløsheden nåede med udgangen 
af 2006 ned på knap 110.000 personer. Dette vurderes at 
være ca. 35.000 personer under det strukturelle niveau. Det 
forventes, at ledigheden vil forblive i omegnen af dette ni-
veau i de nærmeste år, da efterspørgslen også i de kommen-
de år vil ligge på et relativt højt niveau. Det antages dog, at 
der vil være en tendens til en svagt voksende ledighed, idet 
efterspørgselspresset ikke ventes at blive helt så stort som i 
de seneste par år. 

Mere behersket 
udvikling i 
boligpriserne 

Høj aktivitet i 
byggeriet 

Beskæftigelsen er 
toppet 

Ledigheden har 
nået bunden 
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Tabel I.1 Hovedtal i konjunkturvurderingen 
 

2005 2006 2007 2008 2009

Privat forbrug 796 4,2 3,4 1,8 2,4 2,5
Offentligt forbrug 418 1,1 1,2 1,5 1,1 1,1
Offentlige investeringer 30 3,0 6,6 -4,0 2,0 2,0
Boliginvesteringer 105 16,7 8,1 7,1 1,9 2,6
Erhvervsinvesteringer 230 7,7 13,4 5,3 3,1 3,3
Lagerændringer 10 -0,1 0,4 0,0 0,1 0,0
Indenlandsk efterspørgsel i alt 1.590 4,3 4,9 2,4 2,1 2,2
Eksport i alt 849 7,3 9,6 6,3 3,7 3,4

Vareeksport 539 5,1 5,7 4,7 3,6 3,4
heraf industrivarer 356 7,4 6,8 6,1 5,4 5,5

Tjenesteeksport 311 11,8 17,0 9,1 3,9 3,3
Efterspørgsel i alt 2.439 5,3 6,5 3,7 2,6 2,7
Import i alt 802 10,8 14,0 7,8 5,2 5,0

Vareimport 531 8,1 12,9 7,6 5,6 6,1
heraf industrivarer 426 7,9 15,3 7,8 5,9 6,3

Tjenesteimport 270 16,6 16,1 8,1 4,4 3,0
Bruttonationalprodukt 1.638 3,1 3,2 1,8 1,4 1,4
Bruttoværditilvækst 1.386 2,6 3,2 1,7 1,3 1,3

heraf private byerhverv 830 4,0 4,3 1,7 1,6 1,8

Mængdestigning

------------------  Pct.  ---------------

Årets
priser
2006

Mia. kr.
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Tabel I.1 Hovedtal i konjunkturvurderingen, fortsat 
 

2005 2006 2007 2008 2009

Forbrugerpriser 2,2 2,1 2,0 2,0 2,2
Eksportpriser 5,8 2,3 0,7 1,3 1,4
Importpriser 3,8 2,9 0,3 1,0 1,2
Timelønomkostninger 2,7 3,1 4,3 4,5 4,5
Kontantpris på boliger 17,4 21,1 3,8 2,0 2,0

Arbejdsstyrke 0 19 17 -1 -2
Privat beskæftigelse 22 53 34 -6 -6
Offentlig beskæftigelse -3 -2 1 1 1

Ledighed 157 124 106 110 114

Betalingsbalance 59 39 30 23 10
Offentlig saldo 72 69 66 59 56
Tilgodehavende i udlandet 20 -34 -5 17 26
Offentlig bruttogæld 563 494 429 371 315

Realvækst i aftagerlande 2,5 3,6 2,9 2,7 2,6
Vækst i udlandets timelønomkostninger 2,5 2,4 2,8 2,9 2,8
Ændring i den effektive kronekurs -0,4 0,1 1,7 0,2 0,0
10-årig obligationsrente 3,4 3,8 4,0 4,4 4,8
Timeproduktivitet i private byerhverv 1,5 0,7 0,0 1,4 1,4

---------------  Pct.  ---------------

---------------  Pct.  ---------------

-----  Ændring i 1.000 pers.  -----

----------  1.000 personer  --------

--------------  Mia. kr.  ------------

 
 

Anm.: Mængdestigning i “Lagerændringer” angiver vækstbidraget til BNP. Udviklingen i forbru-
gerpriserne er udtrykt ved væksten i deflatoren for det private forbrug. Det er antaget, at 
ændringen i den offentlige bruttogæld i fremskrivningsperioden er lig den offentlige sektors 
saldo ekskl. sociale kasser og fonde, og at ændringen i udlandsgælden er lig saldoen på 
betalingsbalancen. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank, Bureau of Labour Statistics, 
EcoWin og egne beregninger. 

 

 
 
Antallet af personer i arbejdsstyrken er vokset kraftigt i de 
seneste år, og det er bl.a. sket ved tilgang af udenlandsk 
arbejdskraft. Antallet af personer i arbejdsstyrken ventes at 
ligge på et relativt højt niveau i de kommende år. Det gen-

Arbejdsstyrken på 
et højt niveau 
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nemsnitlige timetal for de beskæftigede er også steget noget 
i dette konjunkturopsving og ventes at stige svagt de kom-
mende år. Hvis stigningen i tilgangen af udenlandsk ar-
bejdskraft eller stigningen i den gennemsnitlige arbejdstid 
bliver større end antaget i prognosen, vil det betyde, at pro-
duktionen kan vokse hurtigere end stigningen i timeproduk-
tiviteten.  
 
Stigningen i timeproduktiviteten var kun ¾ pct. i 2006, og i 
2007 ventes timeproduktiviteten at stagnere. En medvirken-
de årsag til den ringe udvikling i timeproduktiviteten kan 
være, at det er grupper med lavere kvalifikationer, der er 
kommet i beskæftigelse i de senere år. I de kommende år 
ventes det, at produktiviteten vil stige svarende til den se-
neste historiske trend, som skønnes at være ca. 1,4 pct. 
 
Lønstigningstakten har været relativt behersket de seneste år 
set i lyset af den meget lave ledighed. I de kommende år 
ventes lønstigningstakten at tiltage til ca. 4½ pct. Den højere 
lønstigningsfaktor skal ses på baggrund af det stramme ar-
bejdsmarked og de indgåede overenskomster, der særligt på 
normallønsområdet resulterede i aftaler om relativt høje løn-
stigningstakter. De høje lønstigninger indebærer realløns-
stigninger udover stigningen i timeproduktiviteten, og de 
indebærer dermed en forværring af lønkonkurrenceevnen.  
 
I de seneste år har stigningen i forbrugerpriserne været på 
godt 2 pct. De relativt høje importprisstigninger, som især 
skyldes de høje oliepriser, har givet et pres op ad på inflati-
onen. Dette er dog blevet modvirket af relativt lave inden-
landske omkostningsstigninger. I de kommende år ventes de 
indenlandske omkostninger at tiltage i takt med de højere 
lønstigninger, mens importpriserne ventes at holde stignin-
gerne i forbrugerpriserne nede. Inflationen forventes at stige 
til 2¼ pct. i slutningen af prognoseperioden. 
 
Importen er steget mere end stigningen i efterspørgslen 
skulle tilsige. Det underbygger vurderingen af, at dansk 
økonomi befinder sig nær kapacitetsgrænsen, idet stigninger 
i efterspørgslen kun i begrænset omfang kan tilfredsstilles af 
dansk produktion. I takt med at væksten i efterspørgslen af-
tager, forventes også væksten i importen at falde, men der er 
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Indenlandsk 
inflationspres 

Høj importvækst 
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i hele perioden udsigt til fortsat stigende importkvote som 
følge af stadig stigende globalisering. 
 
Importen ventes i hele perioden at vokse kraftigere end eks-
porten, hvilket resulterer i, at overskuddet på betalingsba-
lancen i prognoseperioden falder fra ca. 40 mia. kr. i 2006 
til ca. 10 mia. kr. i 2009. Varebalancen ventes allerede i år 
at blive negativ, og et stigende overskud på tjenestebalancen 
opvejer således ikke faldet i nettoeksporten af varer.  
 
Overskuddet på de offentlige finanser har de seneste par år 
ligget omkring 70 mia. kr., og der ventes et overskud i sam-
me størrelsesorden i år. I det kommende år ventes over-
skuddet at aftage som følge af den lavere økonomiske vækst 
og lavere indtægter fra olie- og gasudvindingen i Nordsøen. 
Finanspolitikken forventes ligesom de seneste år at give et 
positivt bidrag til væksten, om end mindre end i de senere 
år. Det er først og fremmest det offentlige forbrug, der 
bidrager til aktiviteten i økonomien, men også skattestop-
pets nominalprincip påvirker væksten positivt. Hertil kom-
mer, at det er antaget, at satsen for arbejdsmarkedsbidraget 
nedsættes i 2008 som følge af et forventet overskud i ar-
bejdsmarkedsfonden, jf. boks I.5. Den positive finanseffekt 
i 2008 modvirkes dog delvist af genindførelsen af den 
Særlige Pensionsopsparing (SP).  
 
Ændringer i konjunkturvurderingen 
 
Konjunkturvurderingen er foretaget ved hjælp af Det Øko-
nomiske Råds Sekretariats makroøkonometriske model 
SMEC og de senest tilgængelige statistiske oplysninger. Na-
tionalregnskabet foreligger frem til 4. kvartal 2006, mens 
flere indikatorer rækker ind i 1. kvartal 2007. 
 
Væksten i 2006 blev som skønnet i efterårets prognose, jf. 
tabel I.2. Stigningen i det private forbrug var dog godt 1 
pct.point lavere end forventet, men da dansk økonomi be-
finder sig tæt på kapacitetsgrænsen, resulterede den lavere 
forbrugsvækst primært i en lavere import. 
 
 

Betalingsbalance-
overskuddet falder 

Finanspolitikken 
bidrager også i de 
kommende år til  
væksten … 
 
  
 
… men 
genindførelsen af 
SP dæmper 
væksten i 2008 

Lavere privat 
forbrug end ventet 



 32 

Tabel I.2 Skøn for dansk økonomi, efterår 2006 og forår 2007 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

Privat forbrug            4,5 3,1 2,4 2,3 3,4 1,8 2,4 2,5
Offentligt forbrug        0,7 1,3 1,1 1,1 1,2 1,5 1,1 1,1
Offentlige investeringer  2,0 2,0 2,0 2,0 6,6 -4,0 2,0 2,0
Boliginvesteringer        9,6 4,8 2,5 1,7 8,1 7,1 1,9 2,6
Erhvervsinvesteringer     13,8 4,3 2,5 2,4 13,4 5,3 3,1 3,3
Lagerændringer            0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0
Indl. efterspørgsel i alt 5,0 2,9 2,1 2,0 4,9 2,4 2,1 2,2
Vareeksport               9,3 4,2 3,7 3,4 5,7 4,7 3,6 3,4
Tjenesteeksport           17,0 5,2 3,2 3,6 17,0 9,1 3,9 3,3
Efterspørgsel i alt       7,2 3,4 2,5 2,5 6,5 3,8 2,6 2,6
Vareimport                18,6 6,8 4,7 4,3 12,9 7,6 5,6 6,1
Tjenesteimport            12,0 4,9 3,8 3,8 16,1 8,1 4,4 3,0
Bruttonationalprodukt     3,3 2,1 1,6 1,6 3,2 1,8 1,4 1,4
BVT i private byerhverv   4,1 2,4 1,9 1,7 4,3 1,7 1,6 1,8
                          
Arbejdsstyrke             8 2 0 -2 19 17 -1 -2
Privat beskæftigelse      41 10 -6 -7 53 34 -6 -6
Offentlig beskæftigelse   0 3 3 3 -2 1 1 1
                          
Ledighed                  125 114 117 119 124 106 110 114
                          
Forbrugerpriser           2,3 1,8 2,1 2,2 2,1 2,0 2,0 2,2
Eksportpriser             2,1 1,2 1,4 1,5 2,3 0,7 1,3 1,4
Importpriser              2,7 1,0 1,0 1,1 2,9 0,3 1,0 1,2
Timelønomkostninger       3,3 4,3 4,6 4,5 3,1 4,3 4,5 4,5
Realvækst i aftagerlande  3,1 2,7 2,5 2,5 3,6 2,9 2,7 2,6
10-årig obligationsrente    3,9 4,1 4,5 4,8 3,8 4,0 4,4 4,8
Timeprod. i priv. byerhv. 2,1 2,0 2,0 2,0 0,7 0,0 1,4 1,4
                          
Betalingsbalance          40 28 26 26 39 30 23 10
Offentlig saldo           58 58 60 58 69 66 59 56

Efterår 2006 Forår 2007

   ------------------------  1.000 personer  -------------------------

    ----------------------------  Mia. kr.  -----------------------------

   -------------------  Mængdestigning i pct.  --------------------

   -----------------  Ændring i 1.000 personer  ------------------

   -------------------------------  Pct.  --------------------------------

 
Anm.: “Lagerændringer” angiver vækstbidraget til BNP, dvs. lagerændringerne målt i pct. af BNP 

det foregående år. Forbrugerpriserne angiver væksten i deflatoren for det private forbrug. 
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Den stærke indenlandske efterspørgsel aftog noget i anden 
halvdel af 2006, og den beherskede vækst især i det private 
forbrug fortsatte i starten af 2007. Væksten i det private 
forbrug ventes at tiltage igen i løbet af 2007. Faldet i den in-
denlandske efterspørgsel modvirkes af en større forventet 
vækst i eksporten som følge af en opjustering af skønnet for 
væksten i vores aftagerlande. Når væksten i Danmark alli-
gevel nedjusteres i 2007, hænger det sammen med, at en 
større del af efterspørgslen forventes tilfredsstillet af import. 
På den baggrund er væksten i 2007 nedjusteret med godt ¼ 
pct.point i forhold til skønnet i efteråret.  
 
Beskæftigelsen steg i 2006 ca. 10.000 personer mere end 
ventet i 2006, hvilket havde som modstykke, at stigningen i 
produktiviteten blev lavere end ventet. I slutningen af året, 
hvor den tidligere prognose blev udarbejdet, er ledigheden 
for det pågældende år stort set kendt. Derfor indebærer fejl-
skønnet for beskæftigelsen et tilsvarende fejlskøn for stig-
ningen i arbejdsstyrken.  
 
Stigningen i beskæftigelsen var især kraftig i anden halvdel 
af 2006 samtidig med, at væksten i produktionen aftog. Det 
indebærer, at produktivitetsstigningen især i anden halvdel 
af 2006 var skuffende lav. Det ventes ikke, at beskæftigel-
sen vil begynde at falde i 2007, og da væksten i produktio-
nen ventes at være lavere i 2007 end 2006, er produktivi-
tetsvæksten nedjusteret i 2007. 
 
Det har i de seneste prognoser været vurderingen, at det hø-
je efterspørgselspres ikke ville føre til en overophedning, da 
en række “ventiler” i økonomien skønnes at være i stand til 
at tage noget af trykket i økonomien. Det drejer sig især om 
en øget importkvote og en stigning i arbejdsstyrken. Samti-
dig forventes stigningen i lønningerne at være begrænset på 
trods af det stramme arbejdsmarked. Det ser ud til, at de 
nævnte ventiler har virket, da både importkvoten og ar-
bejdsstyrken – delvist i form af udenlandsk arbejdskraft – er 
steget betragteligt det seneste år. Der er dog fortsat risiko 
for, at den høje efterspørgsel vil føre til en overophedning af 
økonomien. Det skyldes, at produktivitetsudviklingen i dis-
se år er væsentligt dårligere end forventet i efteråret, sam-
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tidigt med at ledigheden ligger under det strukturelle ni-
veau.  
 
Den langsigtede vækst i timeproduktiviteten er blevet revi-
deret ned, hvilket skal ses i lyset af de senere års lave vækst 
i timeproduktiviteten. Kapitalapparatet målt i forhold til 
beskæftigelsen er ikke vokset, selvom investeringerne i de 
senere år har ligget på et relativt højt niveau. Det forventes, 
at det langsigtede niveau for produktivitetsvæksten vil svare 
til den historiske udvikling siden begyndelsen af 1990’erne. 
En lavere stigningstakt i timeproduktiviteten indebærer, at 
skønnet for den potentielle langsigtede vækst reduceres. 
Samtidig er muligheden for at øge beskæftigelsen særdeles 
begrænset. Det skyldes, at ledigheden ligger under det 
strukturelle niveau, og at den demografiske udvikling in-
debærer en faldende arbejdsstyrke, som dog i et vist omfang 
kan modvirkes af en øget tilgang af udenlandsk arbejds-
kraft. Det er således en nedrevision af timeproduktiviteten, 
der er baggrunden for nedjusteringen af væksten, og ikke en 
ændret vurdering af efterspørgselsvæksten.  
 
 
I.2 International baggrund 
 
Den globale vækst var høj i 2006, og der er udsigt til en 
fortsat høj om end lidt lavere vækst i år. Verdensøkonomien 
er i høj grad præget af udviklingen i den amerikanske øko-
nomi, hvor der er indtruffet en afmatning i væksten, mens 
der er tegn på fremgang i de europæiske og asiatiske øko-
nomier. Risikobilledet præges fortsat af de globale ubalan-
cer og omfanget af den amerikanske afmatning.  
 
I de kommende år ventes en anelse lavere vækst i den glo-
bale økonomi. Det skyldes primært, at vækstraten i USA 
frem til 2009 ventes at være under de 3 pct. om året, der er 
estimeret til at være potentialet. Samtidig ventes en relativ 
gunstig udvikling fremadrettet for de europæiske og asiati-
ske økonomier, hvor trendvæksten i Euroland og Japan er 
lidt under 2 pct. om året. Vækstfordelingen i den globale 
økonomi ser således ud til at blive mere balanceret i det 
indeværende år, jf. figur I.2.  
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Figur I.2 Vækst i USA og Euroland 
 

2008200620042002200019981996199419921990

8

6

4

2

0

-2

Pct.

USA
Euroland

 
 

Kilde: Se bilagstabel I.1. 
 
 
Væksten i USA har de senere år primært været drevet af et 
hurtigt voksende privat forbrug, som er blevet stimuleret af 
høje boligpriser og en lempelig finanspolitik. Boligmarke-
det har på det seneste udviklet sig svagere end forventet, 
formuegevinsterne er dermed blevet mindre, og et væsent-
ligt bidrag til væksten er faldet bort. Afdæmpningen på 
boligmarkedet ventes at fortsætte, hvilket vil lægge en 
dæmper på resten af økonomien i den kommende tid. I 2007 
skønnes væksten bl.a. på den baggrund at blive reduceret til 
knap 2¼ pct., jf. tabel I.3.  
 
I Euroområdet har mange lande i 2006 oplevet et opsving i 
økonomien. BNP-væksten i Euroland var således 2,7 pct., 
hvilket er den højeste vækst siden 2000. Opsvinget er fun-
deret på fremgang i både eksport og indenlandsk efterspørg-
sel. Væksten i det private forbrug understøttes af stigende 
beskæftigelse. Fremdriften i den indenlandske efterspørgsel 
ventes delvist at opveje afdæmpningen i eksportvæksten. 
Fremadrettet ventes således fortsat en gunstig udvikling i 
Euroland dog med lidt lavere vækstrater end sidste år. I 
Asien er væksten meget høj i en række lande, hvor den især 
er drevet af stigende eksport. Dette gør sig særligt gældende 
for Kina, som siden 2003 har haft en årlig vækstrate på over 
10 pct. I Japan, som fortsat er Asiens største økonomi, er 
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vækstpotentialet noget mindre, og det igangværende op-
sving vil næppe føre til vækstrater over 2 pct.  
 
 
Tabel I.3 Hovedtræk i den internationale 

 konjunkturvurdering 
 

2006 2007 2008 2009

Realvækst
USA 3,3 2,2 2,8 3,0
Euroland 2,7 2,3 2,2 2,1
DK's aftagerlande 3,6 2,9 2,7 2,6

Inflation
USA 2,8 2,2 2,3 2,0
Euroland 2,0 1,9 1,8 1,7

Lønomkostninger
USA 3,8 3,7 3,6 3,6
Tyskland 0,7 2,3 2,6 2,6

Pengepolitiske renter
USA 5,00 5,20 4,90 4,75
Euroland 2,76 3,83 4,00 4,00

Lange renter
USA 4,80 4,70 4,75 4,80
Tyskland 3,80 4,10 4,40 4,75

Oliepris, Brent-olie 65 65 65 65

Dollar/euro-kurs 1,26 1,34 1,36 1,36

 ------------- Pct. -------------

 ------ Dollar pr. tønde ------

------- Dollar pr. euro -------

 
 
 

Anm.: Inflationen angiver stigningstakten for deflatoren for det pri-
vate forbrug i nationalregnskabet. Lønudviklingen angiver 
stigningstakten for timelønomkostningerne i industrien. De 
lange renter er renten på 10-årige statsobligationer. 

Kilde: EcoWin og egne skøn. 
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Inflationspresset i verdensøkonomien er moderat, jf. figur 
I.3a. Afdæmpningen af væksten i den amerikanske økonomi 
samt faldet i olieprisen i efteråret har fået inflationen i USA 
til at falde til 2,6 pct., hvilket dog stadig er et relativt højt 
niveau. I Euroland og Japan ligger inflationen lavt, og det 
vurderes, at den forventede vækst er forenelig med nogen-
lunde uændret inflation.  
 
Olieprisen ligger aktuelt mellem 65-70 dollar pr. tønde, jf. 
figur I.3b. Olieprisen har igennem flere år været stærkt 
svingende under indtryk af usikkerhed i Mellemøsten, og 
generelt har den høje vækst i verdensøkonomien presset pri-
sen opad. Flere faktorer kan ventes at påvirke olieprisen, 
såsom den fortsat ustabile situation i Mellemøsten og EU’s 
overvejelser om overgang til alternative energiformer. Fak-
torerne trækker i hver sin retning, og betydningerne er svæ-
re at forudsige. Det antages, at olieprisen fremadrettet vil 
forblive omkring det aktuelle niveau, således at den gen-
nemsnitlige oliepris i 2007 og de kommende år bliver 65 
dollar pr. tønde.  
 
Da USA og Euroland befinder sig på forskellige stadier i 
konjunkturcyklen, er der forskel på pengepolitikken i de to 
områder, jf. figur I.4a. Afmatningen i den amerikanske øko-
nomi ventes at medføre et stop i rentestigningerne, og på 
lidt længere sigt antages Fed at lempe pengepolitikken for at 
normalisere renten. I Euroland ventes centralbanken kun at 
foretage begrænsede renteforhøjelser, eftersom det inflatio-
nære pres ikke forventes at blive stort.  
 
Den lange rente i Tyskland steg i april måned til 4,2 pct., 
mens den lange rente i USA faldt til 4,6 pct., jf. figur I.4b. 
Stigende korte renter i Europa ventes at føre til gradvist sti-
gende lange renter. Det antages, at den lange amerikanske 
rente vil være stort set uændret på trods af de forventede 
pengepolitiske lempelser, og det indebærer dermed, at ren-
tespændet mellem den lange rente i Tyskland og den lange 
rente i USA indsnævres i prognoseperioden. I slutningen af 
prognoseperioden antages de lange renter i såvel USA som 
Europa at ligge i nærheden af 4¾ pct.  
 
 

Moderat inflation 

På længere sigt 
antages uændret 
oliepris 

Faldende renter i 
USA og stigende 
renter i Euroland 

På sigt vil de lange 
renter nærme sig 
hinanden 



 38 

Figur I.3a Inflation  Figur I.3b Nominel oliepris 
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Anm.: Inflationskurverne angiver den procentvise stigning i forbrugerpriserne i forhold til samme 
måned året før. Seneste observation for USA og Euroland er april 2007 og for Japan marts 
2007. Olieprisen er prisen på Brent-olie. Seneste observation er april 2007. 

Kilde: EcoWin. 
 

 
 

Figur I.4a Pengepolitiske renter i 
USA og Euroland 

 Figur I.4b  Lange renter i USA og 
Tyskland 
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Anm.: Den lange rente angiver renter på 10-årige statsobligationer. Seneste observation er april 
2007. 

Kilde: EcoWin. 
 
 
Dollaren er faldet i værdi fra 1,2 dollar pr. euro i starten af 
2006 til knap 1,4 dollar pr. euro i april 2007, jf. figur I.5. 
Det er tæt på det lave niveau, som dollaren nåede i 2004. 
Hastigheden, hvormed dollaren deprecierer over for euroen, 
har det seneste halve år ligget på et relativt højt niveau sva-
rende til omkring 10 pct. år/år. Faldet i dollaren kan opfattes 
som en del af de finansielle markeders reaktion på hen-
holdsvis den lavere vækst og det betydelige underskud på 
den amerikanske betalingsbalance. Som nævnt senere i dette 
afsnit, er det ikke usandsynligt, at der vil ske et yderligere 
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fald i dollarkursen, men det er i denne prognose rent bereg-
ningsteknisk antaget, at den aktuelle dollarkurs på knap 1,4 
dollar pr. euro fastholdes inden for prognoseperioden.  
 
 
Figur I.5 Dollar/euro-kurs 
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Anm.: Seneste observation er april 2007. 
Kilde: EcoWin. 
 
 
I de følgende afsnit gennemgås de tre hovedområder i ver-
densøkonomien og risikofaktorer for den globale vækst.  
 
USA 
 
I løbet af det seneste år løb amerikansk økonomi ind i en af-
matning, hvor især det private forbrug udviklede sig svagt. 
Væksten i 2007 ventes reduceret til knap 2¼ pct. mod 3,3 
pct. i 2006. I de kommende år ventes økonomien at befinde 
sig i en moderat lavkonjunktur, hvor væksten kommer til at 
ligge lidt under den potentielle vækstrate. 
 
Afmatningen i BNP-væksten skal bl.a. ses på baggrund af 
nedgangen på boligmarkedet, hvor udbuddet af boliger er 
steget, og huspriserne er stagneret, jf. figur I.6b. Boligmar-
kedet har været karakteriseret ved stor vækst i friværdierne 
og billige lånemuligheder. Boligmarkedet har dermed været 
en væsentlig faktor bag de senere års kraftige vækst i det 
private forbrug. Med stagnerende boligpriser bortfalder en 
væsentlig stimulans til det private forbrug.  
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Svagt boligmarked 



 40 

I de seneste måneder har især de såkaldte “sub-prime lån” 
skabt bekymring for udviklingen på det amerikanske bolig-
marked. “Sub-prime lån” gives til personer med lav kredit-
værdighed, hvilket vil sige til personer, der har en forholds-
vis høj risiko for at gå konkurs. Der har været en stigning i 
andelen af folk med lån i denne kategori, som har problemer 
med at betale afdragene på gælden, og da lånene udgør over 
10 pct. af samtlige obligationslån i USA, kan det være et be-
tydeligt usikkerhedsmoment for boligmarkedet. Af de fleste 
banker vurderes det dog, at krisen omkring “sub-prime låne-
ne” ikke vil spredes til hele boligmarkedet. Andre indikato-
rer for udviklingen på boligmarkedet såsom f.eks. byggetil-
ladelser og boligsalg har endnu ikke vist robuste tegn på 
stabilisering, jf. figur I.6a, og udviklingen på boligmarkedet 
ventes at sænke væksten i de kommende kvartaler. 
 
Den generelle afmatning i den amerikanske økonomi har 
endnu ikke vist sig på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsen er 
svagt stigende, og arbejdsløsheden ligger stabilt på et lavt 
niveau  omkring  4½  pct.  Det stramme  arbejdsmarked  har 
 
 

Figur I.6a Afmatning på det ameri-
kanske boligmarked 

 Figur I.6b Vækst i de amerikanske 
boligpriser 
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Anm.: Huspriserne i figur I.6b er angivet ved OFHEO (Office of Federal Housing Enterprise Over-
sight), der er et kvartalvis husprisindeks baseret på oplysninger fra USA’s to største realkre-
ditinstitutter Freddie Mac og Fannie Mae. Indekset er baseret på værdien, der kan stilles som 
sikkerhed i boliger, når de købes eller refinansieres. Medianprisen på eksisterende boliger 
angiver medianobservationen af registrerede salgspriser på eksisterende boliger. Der er an-
vendt 3-måneders glidende gennemsnit for medianprisen. Seneste observation er marts 2007. 

Kilde: EcoWin. 
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medført stigende lønomkostninger, som har bidraget til en 
kerneinflation, dvs. inflation ekskl. energi og fødevarer, 
mellem 2½ pct. og 3 pct. det seneste halve år. 
 
Trods dette inflationsniveau har Fed ikke hævet den ledende 
rente siden august, hvor renten blev sat op til 5,25 pct. Ho-
vedproblemet for Fed er inflationen sammenholdt med den 
forholdsvis lave vækst. Inflationen er stadig for høj, mens 
udsigterne for væksten er dårligere end tidligere. De to nøg-
letal trækker således i hver sin retning og skaber dermed 
usikkerhed om renteudviklingen. Det antages, at Fed vil 
holde renten uændret, og på længere sigt ventes en forsigtig 
lempelse af pengepolitikken. Dette baseres bl.a. på forvent-
ningen om en relativt moderat vækst. Hertil kommer, at det 
skønnes, at en neutral pengepolitik indebærer et lidt lavere 
renteniveau.  
 
Europa 
 
I Euroland er der forholdsvis lyse udsigter, idet især tysk 
økonomi ventes at forsætte den positive udvikling. Væksten 
i Euroland i 2006 var relativt høj, og fremgangen var at fin-
de i flere lande, jf. figur I.7. Selvom der er forskel på lan-
dene, er det overordnede billede for Euroland, at der er ud-
sigt til pæn vækst, selvom den ikke forventes at nå niveauet 
for 2006.  
 
Euroområdet blev pr. 1. januar 2007 udvidet med Slovenien 
og omfatter dermed 13 lande. Da Sloveniens BNP udgør 
under ½ pct. af det samlede BNP for euroområdet, får Slo-
veniens tilslutning til euroen kun lille betydning for BNP-
væksten i Euroland. Sidste år var væksten i Slovenien 5,2 
pct. Ligeledes vil Sloveniens tilslutning til euroen ikke få 
mærkbar betydning for euroområdets inflation. Dette for-
stærkes af, at inflationen i Slovenien kun ligger lidt højere 
end den samlede inflation i euroområdet.  
 
En væsentlig drivkraft i euroområdet er Tyskland, som i 
2006 havde en forholdsvis høj vækst på 2,9 pct. Udviklin-
gen skyldtes hovedsagligt fremgang i eksport og investerin-
ger, mens væksten i det private forbrug har været moderat. 
Det var ventet, at momsforhøjelsen fra 16 pct. til 19 pct., 
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som blev indført den 1. januar 2007, ville medføre en frem-
rykning af det private forbrug, men det har kun materialise-
ret sig i begrænset omfang. Detailsalget steg en del i decem-
ber, hvilket blev modsvaret af et lidt større fald i januar og 
efterfulgt af kun svage stigninger i de seneste måneder. 
Trods en svag udvikling i det private forbrug i starten af 
indeværende år, ventes nedgangen kun at være af midlerti-
dig karakter, hvilket bl.a. skal ses i lyset af den stigende for-
brugertillid og den gunstige udvikling på arbejdsmarkedet. 
 
 
Figur I.7 Vækst i udvalgte euro-lande 
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Kilde: Se bilagstabel I.1. 
 
 
Momsforhøjelsen har endnu ikke medført en stigning i de 
tyske forbrugerpriser i samme størrelsesorden som moms-
forhøjelsen selv. Den beskedne stigning i inflationen til 
knap 2 pct. i april måned tyder på, at virksomhederne på 
kort sigt har valgt kun at lægge en del af momsforhøjelsen 
over på forbrugerne. 
 
På det tyske arbejdsmarked er der strukturelle problemer, og 
ledigheden toppede i starten af 2005 med godt 12 pct. Siden 
da er ledigheden faldet. I april måned nåede arbejdsløs-
heden ned på 9,2 pct. Faldet i ledigheden skyldes i høj grad 
konjunkturfremgangen med stigende eksport og investerin-
ger. For at forbedre strukturerne på arbejdsmarkedet har den 
tyske regering gennemført en række reformer (de såkaldte 
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Hartz-reformer), som har til formål at reducere langtids-
ledigheden ved bl.a. at reducere varigheden af dagpenge-
ydelsen markant. Der ser dog ud til fortsat at være behov for 
reformer til at reducere den strukturelle ledighed, som 
OECD vurderer ligger på omkring 7 pct.  
 
På trods af strukturelle problemer understøttes de lyse ud-
sigter for den tyske økonomi af flere indikatorer. Ifo-indika-
toren, som angiver erhvervsledertilliden, ligger på et stabilt 
højt niveau og er endda steget de seneste måneder. Tilsva-
rende er ZEW-indikatoren, som angiver analytikeres og in-
vestorers forventninger til den økonomiske udvikling de 
kommende seks måneder, steget siden november. Forbru-
gertilliden viser også tegn på købelyst hos den tyske befolk-
ning. Udviklingen i disse indikatorer tyder på, at momsfor-
højelsen kun får en begrænset effekt på det private forbrug 
og BNP-væksten. 
 
Tyskland har længe haft underskud på det offentlige budget, 
men stram finanspolitik og den gunstige konjunktursituation 
har hjulpet budgetkonsolideringen på vej. Sidste år kom 
budgetunderskuddet således ned på 1,7 pct. af BNP og der-
med klart under 3 pct. kravet for overholdelse af Stabilitets- 
og Vækstpagten. Den tyske regering venter, at budgetunder-
skuddet for 2007 vil mindskes yderligere.  
 
Andre lande i euroområdet har også budgetunderskud, og 
flere lande har haft store problemer med at opfylde 3 pct. 
kravet i Stabilitets- og Vækstpagten. Frankrig har således de 
seneste fem år haft et for stort budgetunderskud, men under-
skuddet kom dog i 2006 lige under 3 pct. af BNP. Som 
følge af finanspolitiske tiltag i 2007 såsom et udgiftsloft på 
offentlige udgifter og færre offentlige ansatte, ventes også 
Frankrig at få mindsket underskuddet yderligere. I Italien 
har en EU-dom betydet, at Italien skal tilbagebetale store 
dele af momsen på firmabiler for 2003-2005 samt sænke 
den fra 2006 og frem, hvilket har medvirket til at øge bud-
getunderskuddet til 4,4 pct. i 2006. I år ventes underskuddet 
dog at mindskes til lidt under 3 pct. Grækenland og Portugal 
har ligeledes haft betydelige offentlige budgetunderskud i 
2006 på hhv. 2,6 pct. og 3,9 pct. af BNP.  
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I Euroland har inflationen ligget under 2 pct. siden septem-
ber 2006, hvilket indebærer, at ECB’s målsætning om, at 
holde inflationen under, men tæt på 2 pct., er overholdt. 
ECB har hævet renten gradvist siden slutningen af 2005, og 
den ledende rente er nu 3,75 pct. Den seneste rentestigning 
fandt sted i marts med begrundelsen om opadrettede infla-
tionsrisici. En yderligere rentestigning i 2007 er forventet, 
da der stadig er bekymring for en høj vækst i pengemæng-
den samtidig med en høj vækst i euroområdet.  
 
I en række europæiske lande uden for euroområdet er der 
også udsigt til pæn vækst. I Storbritannien ventes væksten at 
blive godt 2¼ pct. i 2007. Væksten er primært drevet af det 
private forbrug, som bliver stimuleret af stigende beskæfti-
gelse og en fornyet stigning i huspriserne.  
 
Norge befinder sig i en højkonjunktur, hvor væksten især 
drives af en stærk indenlandsk efterspørgsel. Beskæftigelsen 
befinder sig på sit hidtil højeste niveau, og ledigheden har 
været faldende gennem hele 2006 og er nået ned på 2,7 pct. 
Lønvæksten og inflationen er dog indtil videre kun steget 
moderat, hvilket kan skyldes, at Norge har oplevet en for-
holdsvis stor indvandring af udenlandsk arbejdskraft – pri-
mært fra de nye EU-lande og andre nordeuropæiske lande. 
Det stramme arbejdsmarked udgør dog en klar risikofaktor 
for overophedning af den norske økonomi. 
  
Ligesom Norge befinder Sverige sig i en situation, hvor 
væksten er meget høj. Økonomien voksede i 2006 med hele 
4,7 pct., og væksten var bredt funderet på både forbrug, in-
vesteringer og eksport. Den høje vækst ventes at fortsætte i 
2007, bl.a. fordi det forventes, at økonomien stimuleres af 
en række reformer, som den nye svenske regering har gen-
nemført, jf. boks I.1. Reformerne indeholder elementer, som 
skal stimulere arbejdsudbuddet. I øjeblikket er det svenske 
arbejdsmarked forholdsvis stramt med en ledighed omkring 
5 pct., men den svenske regering venter, at arbejdsudbuddet 
vil stige mere end efterspørgslen efter arbejdskraft som føl-
ge af reformerne. Lykkes det at øge arbejdsudbuddet til-
strækkeligt, forventes den svenske økonomi at vokse med 
godt 3¾ pct. i 2007 og knap 3 pct. i 2008.  
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Boks I.1 Svensk økonomisk politik 
 

I efteråret tiltrådte en ny borgerlig regering i Sverige. Regeringen fremlagde kort 
efter sin tiltrædelse forslag til omfattende reformer på skatte- og arbejdsmarkeds-
området, der trådte i kraft den 1. januar 2007. Formålet med reformerne er pri-
mært at få flere personer i arbejde ved at øge de økonomiske incitamenter til at 
søge arbejde. Konjunkturinstitutet har vurderet de makroøkonomiske effekter af 
reformernes væsentligste elementer således, at BNP i perioden 2007-2010 i gen-
nemsnit vil vokse med 0,3 pct.point mere, end hvis reformerne ikke var blevet 
gennemført.a BNP-niveauet bliver dermed ca. 1,1 pct. større i 2010. Beregninger-
ne viser også, at den strukturelle ledighed på sigt vil falde med 0,2 pct.point, ar-
bejdsstyrken stige med 1,3 pct. og beskæftigelsen stige med 1,5 pct. Reformerne 
koster ca. 40 mia. SEK og er kun delvist finansieret. Ca. 17 mia. SEK er ufinan-
sieret, men ventes at blive finansieret af reformernes dynamiske effekter. 
 
De væsentligste elementer i reformerne er ændringer i beskæftigelsesfradraget og 
dagpengereglerne. Ændringen i beskæftigelsesfradraget indføres for alle beskæf-
tigede, idet den gennemsnitlige skat på arbejdsindkomst sænkes med ca. 1,5 
pct.point. Beskæftigelsesfradraget har størst betydning for personer med lave ar-
bejdsindkomster. Fradraget nedsætter eksempelvis marginalskatten med 3 
pct.point for personer, som tjener mellem 100.000 og 300.000 SEK pr. år. Det 
maksimale dagpengeniveau sænkes fra 730 SEK pr. dag til 680 SEK pr. dag, og 
dagpengesatsen sænkes efter 200 dage fra 80 pct. til 70 pct. Fremover er det ikke 
længere muligt at forlænge dagpengeperioden ud over 300 dage (450 dage for 
forsørgere). Ændringerne indebærer, at kompensationsgraden i gennemsnit falder 
med 3 pct.point. Reformerne indebærer også, at antallet af deltagere i arbejdsmar-
kedspolitiske foranstaltninger bliver reduceret, og flere traditionelle aktiverings-
tilbud er blevet afskaffet til fordel for ansættelse med løntilskud, som kaldes ny-
startsjob. Nystartsjob er rettet mod langtidsledige og personer mellem 20 år og 24 
år, som har været ledige i mere end seks måneder. Tilskuddet ydes som et skatte-
fradrag til arbejdsgiveren. Arbejdsformidlingen reformeres for at sikre, at der sker 
et bedre match mellem ledige jobs og de arbejdsløse. 
 
Andre elementer i reformen er bl.a. et særskilt beskæftigelsesfradrag for personer 
over 65 år. Endvidere ændres skattepolitikken på en række andre områder, bl.a. 
erstattes den statslige ejendomsskat af en lavere kommunal ejendomsrelateret 
afgift, og formueskatten afskaffes helt fra 2007. 
 
a) Konjunkturinstitutet: Konjunkturläget. December 2006. Stockholm.                                            

Fortsættes 
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Boks I.1 Svensk økonomisk politik, fortsat 
 

Konjunkturinstitutet vurderer, som nævnt, at ændringerne i beskæftigelsesfradra-
get, dagpengenes kompensationsgrad, aktiveringsindsatsen samt de nye nystarts-
job mv. på længere sigt vil øge arbejdsstyrken med 1,3 pct.point. Samtidig vil 
arbejdsløsheden kunne reduceres med 0,2 pct.point, hvilket betyder, at den struk-
turelle beskæftigelse på lang sigt kan stige med 1,5 pct. Isoleret set kommer det 
vigtigste bidrag fra kombinationen af lavere kompensationsgrad og større be-
skæftigelsesfradrag. Disse to elementer øger ifølge beregningerne den strukturelle 
arbejdsstyrke med 1,2 pct.point og sænker den strukturelle ledighed med 0,4 
pct.point. Reduktionen af aktiveringsindsatsen indebærer i praksis, at en del af 
den skjulte arbejdsløshed flyttes over i den åbne, hvilket isoleret trækker i retning 
af højere ledighed. Da en del af de aktiverede i dag tælles med i beskæftigelsen, 
indebærer den lavere aktiveringsgrad også, at den strukturelle beskæftigelse fal-
der. Beregningerne indikerer således, at den ændrede aktivering isoleret øger le-
digheden med 0,4 pct.point og sænker beskæftigelsen med 0,3 pct.point. De øvri-
ge tiltag, herunder de såkaldte nystartsjob, bidrager til en lille stigning i beskæfti-
gelsen på 0,2 pct.point og et lille fald i den strukturelle ledighed på 0,2 pct.point. 
 
Den øgede arbejdsstyrke og lavere ledighed indebærer, at den potentielle produk-
tion øges. Konjunkturinstitutet vurderer, at disse forbedringer af økonomiens ud-
budsside på kort sigt er større end den efterspørgselsstimulans, der ligger i, at re-
formerne er underfinansierede. Ifølge Konjunkturinstitutets vurdering vil inflati-
onspresset i Sverige dermed aftage, hvilket bl.a. giver Riksbanken mulighed for at 
sænke renten i forhold til en situation uden reformerne. 
 
Reformernes succes afhænger i høj grad af effekterne på arbejdsstyrke og ledig-
hed. Det er generelt forbundet med betydelig usikkerhed at skønne over størrelsen 
af sådanne udbudseffekter, og en særlig usikkerhed knytter sig til, hvor hurtigt ef-
fekterne slår igennem. Sverige befinder sig i en højkonjunktur med et forholdsvis 
stramt arbejdsmarked, hvor den åbne ledighed er omkring 5 pct. Hvis efterspørgs-
len stiger hurtigere end arbejdsudbuddet i den nuværende situation, hvor økono-
mien er nær kapacitetsgrænsen, øges risikoen for overophedning. 

 

 
 
Asien 
 
Økonomierne i flere af de asiatiske udviklingslande er i de 
seneste år vokset i et højt tempo. Især Kina og Indien skiller 
sig ud med meget høje årlige vækstrater på 9-10 pct. i de 
seneste tre år og et bidrag til den globale vækst, som er 
langt større end bidraget fra andre udviklingslande. De høje 
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vækstrater har dog forskellig sammensætning, idet væksten 
i Kina primært er trukket af eksport og investeringer, mens 
væksten i Indien i højere grad er trukket af stigende vækst i 
det private forbrug.  
 
Vækstperspektiverne for regionen afhænger bl.a. af, hvor-
dan afmatningen i USA vil påvirke de asiatiske økonomier. 
Opbremsningen i den amerikanske vækst betyder en vis 
nedgang i efterspørgslen efter asiatiske varer. Omvendt sti-
ger den globale efterspørgsel efter bl.a. elektroniske varer, 
som er vigtige for den regionale eksport. For de fleste lande, 
med undtagelse af Kina, er andelen af eksport til USA des-
uden faldet de seneste fem år, hvilket gør landene mindre 
udsatte for en økonomisk nedgang i USA. Da de asiatiske 
lande er meget forskellige, er der dog også landespecifikke 
risici. Overordnet set ser udsigterne på kort sigt dog lyse ud.  
 
En af de væsentligste asiatiske økonomier i opsving er Kina, 
hvis BNP i 2006 voksede med 10,7 pct. Stærke drivkræfter i 
den kinesiske økonomi er væksten i investeringer og eks-
port. Investeringsvæksten aftog dog i andet halvår af 2006 
som følge af administrative foranstaltninger og pengepoliti-
ske stramninger, mens eksportvæksten tiltog kraftigt. Ud-
fordringen for den kinesiske økonomi er stadig at få den 
økonomiske udvikling til at være mere forbrugsdrevet, men 
også andre ændringer er nødvendige. I den forbindelse ved-
tog folkekongressen en lov om ejendomsret og ensartet be-
skatning af inden- og udenlandske virksomheder. Fremad-
rettet ventes fortsat høje vækstrater.  
 
Den høje vækst i en række asiatiske lande har bidraget til, at 
Japan tilsyneladende er kommet ud af den mangeårige lav-
konjunktur, som sluttede omkring 2004. De seneste tre år er 
økonomien vokset med omkring 2 pct. BNP-væksten er 
trukket af det private forbrug, men også investeringer og 
eksport bidrager til væksten.  
 
Ledigheden i Japan er faldet fra ca. 5½ pct. i 2003 til om-
kring 4 pct. i 2007, uden at beskæftigelsen er steget nævne-
værdigt. Dette skyldes grundlæggende en demografisk be-
tinget tendens til faldende arbejdsstyrke. Den lave arbejds-
løshed har endnu ikke givet udslag i større lønpres, og sti-
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mulansen fra arbejdsmarkedet til det private forbrug er der-
for begrænset. Til gengæld kan boligmarkedet stimulere det 
private forbrug på lidt længere sigt, idet huspriserne er ste-
get, og de positive formueeffekter heraf kan understøtte 
husstandenes forbrugsmuligheder.  
 
Eksporten fra Japan har været stigende de senere år, idet 
især afsætningen til Kina og en række andre asiatiske lande 
er steget. Derimod er væksten i eksporten til USA aftaget i 
takt med afmatningen i den amerikanske økonomi. Som føl-
ge af en lidt lavere eksportvækst ventes væksten i Japan at 
aftage en smule i 2007.  
 
Japan har kæmpet med deflation i mange år, men med svagt 
stigende priser i 2006 så det ud til, at billedet var vendt. I 
efteråret aftog stigningen dog, og i februar og marts faldt 
forbrugerpriserne med hhv. 0,2 pct. og 0,1 pct. 
 

 

Risikofaktorer for verdensøkonomien 
 
Et generelt usikkerhedsmoment i verdensøkonomien er ud-
viklingen i den amerikanske økonomi, hvor styrken af af-
matningen er forbundet med en vis usikkerhed. Det er end-
nu ikke muligt med sikkerhed at sige, hvorvidt det ameri-
kanske boligmarked har ramt bunden. En yderligere tilba-
gegang på boligmarkedet vil selvsagt kunne forværre den 
generelle afmatning. Da den amerikanske økonomi har stor 
indflydelse på verdensøkonomien, udgør afmatningen en ri-
siko for den globale vækst.  
 
Det er ikke kun boligmarkedet i USA, som vækker bekym-
ring. Også det store amerikanske betalingsbalanceunderskud 
udgør et risikomoment for den globale vækst. De seneste ti 
år har der været et betydeligt underskud på betalingsbalan-
cen i USA, og aktuelt udgør underskuddet mere end 6 pct. 
af BNP. Det er et åbent spørgsmål, om dollaren vil depreci-
ere brat for at genoprette balancen. I Krugman (2006) er det 
fremført, at dollaren bør depreciere realt med 2-4 pct. om 
året for at sikre en langsigtsholdbar udvikling, jf. Dansk 
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Økonomi, efterår 2006.1 Tilsyneladende har der indtil vide-
re været tilstrækkelig vilje til at finansiere amerikanernes 
forbrug blandt investorerne, men dollaren er deprecieret be-
tydeligt de seneste måneder, hvilket kan være et resultat af 
en begyndende tilpasning.  
 
Faldet i dollarkursen kan forstærkes, hvis investorerne på et 
tidspunkt vurderer, at fundamentet for den nuværende dol-
larkurs mangler. Et brat fald i dollarkursen vil i givet fald 
forværre konkurrenceevnen i de lande, hvor valutaen vil ap-
preciere i forhold til dollaren. Et stort fald i dollarens værdi 
vil dermed kunne få makroøkonomiske konsekvenser, og 
det amerikanske betalingsbalanceunderskud udgør dermed 
en risikofaktor for verdensøkonomien. 
 
For at reducere ubalancen lægges der fra amerikansk side 
især pres på den kinesiske valutakurspolitik, idet USA ser 
Kinas handelsoverskud som en konsekvens af en undervur-
deret renminbi. Kina opgav i sommeren 2005 fastkurs-
politikken overfor dollaren, og siden er den kinesiske valu-
takurs apprecieret gradvist – i de seneste måneder med godt 
3 pct. år/år – men USA ønsker en yderligere revaluering af 
renminbien.  
 
Høje og volatile oliepriser udgør også en risiko for verdens-
økonomien. I 2006 faldt olieprisen fra 79 dollar pr. tønde til 
50 dollar pr. tønde, men den steg igen i begyndelsen af 
2007, og aktuelt ligger olieprisen på 65 dollar pr. tønde. En 
medvirkende årsag til den seneste stigning er, at OPEC be-
grænsede olieproduktionen i februar, men også den an-
spændte situation mellem Vesten og Mellemøsten kan have 
påvirket prisen. En konfrontation i Mellemøsten vil givetvis 
skabe usikkerhed om olieleverancerne og forårsage oliepris-
stigninger. Omvendt kan EU’s nye energi- og klimapakke 
med et bindende mål om, at 20 pct. af EU’s samlede energi-
forbrug i 2020 skal udgøres af vedvarende energi, lægge et 
nedadgående pres på olieprisen. 

 
1) Krugman, P. (2006): Will there be a dollar Crisis? Paper prepared 

for the Economic Policy Panel Meeting in October 2006. Ma-
nuscript, September. 
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I.3 Indenlandsk efterspørgsel 
 
For tredje år i træk voksede den indenlandske efterspørgsel 
med mere end 4 pct. i 2006. Den høje vækst var bredt fun-
deret med store vækstbidrag fra det private forbrug og især 
fra erhvervs- og boliginvesteringerne, jf. figur I.8 og tabel 
I.4. Som en konsekvens af en forventning om lavere for-
brugs- og investeringsvækst i de kommende år forventes 
væksten i den indenlandske efterspørgsel at blive markant 
lavere i slutningen af prognoseperioden. Det er dog værd at 
understrege, at de seneste års kraftige vækstrater betyder, at 
efterspørgslen befinder sig på et højt niveau. 
 
 
Figur I.8 Bidrag til indenlandsk efterspørgsel 
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Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank 
og egne beregninger. 

 
 
Den private forbrugsvækst oversteg i 2006 for tredje år i 
træk 3 pct., og forbruget er dermed i tre år vokset hurtigere 
end indkomsterne, jf. figur I.10a. Det private forbrug faldt 
lidt overraskende i andet halvår af 2006, og udviklingen i 
detailomsætningen i indeværende års første måneder peger 
desuden på en beskeden forbrugsvækst i årets første kvartal. 
Det forventes, at der til en vis grad er tale om en midlertidig 
opbremsning, men det ventes dog ikke, at vækstraterne i de 
kommende år bliver nær så høje som i de seneste år. Flere 
forhold understøtter forventningen om en vis genopretning 
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af den private forbrugsvækst. Til trods for et svagt fald i 
løbet af det seneste år befinder forbrugertilliden sig fortsat 
på et højt niveau, og de seneste års meget høje vækstrater i 
både aktiekurser og boligpriser har medført en markant stig-
ning i formuerne, der således udgør en betydelig potentiel 
forbrugsstimulans. Den kortsigtede disponible realindkomst 
ventes at stige med godt 2 pct. om året i prognoseperioden. 
Denne udvikling skal ses i lyset af forventede reallønstig-
ninger på over 2 pct. i hele prognoseperioden, mens beskæf-
tigelsen ventes at stige i indeværende år, men herefter at 
falde svagt i 2008 og 2009. Forbrugsudviklingen igennem 
2006 samt et formodet fald i bilkøbet bidrager herudover til, 
at det samlede private forbrug kun forventes at vokse med 
knap 2 pct. i år, tiltagende til omtrent 2½ pct. i slutningen af 
prognoseperioden. 
 
 

Tabel I.4 Indenlandsk efterspørgsel opdelt på underkomponenter 
 

2005 2006 2007 2008 2009

Privat forbrug 796 4,2 3,4 1,8 2,4 2,5
Bilkøb 51 26,5 5,8 -8,4 -7,1 -0,9
Andet forbrug 745 2,9 3,3 2,5 3,0 2,7

Offentligt forbrug 418 1,1 1,2 1,5 1,1 1,1
Offentlige investeringer 30 3,0 6,6 -4,0 2,0 2,0
Boliginvesteringer 105 16,7 8,1 7,1 1,9 2,6
Erhvervsinvesteringer 230 7,7 13,4 5,3 3,1 3,3

Maskiner 173 11,2 14,2 6,3 4,1 4,1
Bygninger 57 -2,8 10,6 1,6 -0,8 0,5

Lagerændringer 10 -0,1 0,4 0,0 0,1 0,0
Indenlandsk efterspørgsel i alt 1.590 4,3 4,9 2,4 2,1 2,2

Mia. kr.  -----------------  Pct.  -----------------

Mængdestigning

2006

Årets
priser

 
 

Anm.: Mængdestigning i “Lagerændringer” angiver bidrag til vækst i indenlandsk efterspørgsel. 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Suspensionen af bidraget til den Særlige Pensionsopsparing 
(SP) er en del af den såkaldte forårspakke fra 2004. I 2005 
blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om at forlænge 
suspensionen frem til og med 2007. Parterne skal drøfte den 
Særlige Pensionsopsparing igen i indeværende år. Det er i 
denne prognose antaget, at ordningen genindføres fra 2008. 
SP-bidraget kan opfattes som en tvungen opsparing, der 
modsvares af en forøget pensionsudbetaling senere i livet. I 
princippet ændrer genindførelsen af SP-bidraget derfor ikke 
ved forbrugernes langsigtede indkomst, idet det er muligt at 
korrigere for den øgede pensionsindbetaling ved at sænke 
anden privat opsparing.2 På denne måde kan et ønsket for-
brugsniveau opretholdes på både kort og lang sigt. Imidler-
tid er flere forbrugere begrænsede i deres lånemuligheder, 
hvilket kan betyde, at de bliver tvunget til at sænke forbru-
get ved genindførelsen af bidraget. Det er i prognosen 
antaget, at halvdelen af befolkningen opfatter SP som en 
form for skat og derfor sænker forbruget ved genindførelse, 
mens den anden halvdel blot modkorrigerer anden privat 
opsparing. Samlet vurderes det, at den private forbrugs-
vækst i prognosen er omtrent ¼ pct.point mindre i 2008, 
end hvis suspensionen af SP fortsættes. Det kan dog ikke 
afvises, at den nuværende høje beskæftigelse og de seneste 
års formueudvikling betyder, at færre forbrugere aktuelt er 
kreditrationerede end i en mere neutral konjunktursituation. 
Dette kan trække i retning af, at den forbrugsdæmpende 
effekt af genindførelsen af SP kan være mindre end anslået. 
 
I prognosen er det endvidere antaget, at arbejdsmarkeds-
bidraget sænkes med 0,2 pct.point fra 2008. Denne antagel-
se er begrundet i en forventning om et budgetteret overskud 
i arbejdsmarkedsfonden, jf. afsnit I.6. Det lavere arbejds-
markedsbidrag trækker – i modsætning til genindførelsen af 
SP-bidraget – alt andet lige i retning af en højere disponibel 
indkomst, om end omfanget er mindre. 
 
Husholdningernes bilkøb steg med ca. 6 pct. i 2006, og efter 
de voldsomme stigninger i 2004 og i 2005 udgjorde bilkø-
bet en høj andel af det samlede private forbrug, jf. figur 

 
2) Pensionsopsparing er dog skattesubsidieret i forhold til anden 

privat opsparing. 

SP-bidraget 
antages genindført 
fra 2008, … 

… og arbejds-
markedsbidraget 
antages sænket 

Forventning om 
fald i bilkøbet 
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I.9a. Det antages, at denne andel mindskes i takt med den 
mere afdæmpede konjunkturudvikling. Især i de senere år 
har der været en tendens til, at den gennemsnitlige nyan-
skaffede bil er blevet dyrere end tidligere, jf. figur I.9b. For-
årets aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om om-
lægning af bilbeskatningen kan imidlertid trække denne 
tendens i modsat retning. I forhold til den aktuelle situation 
implicerer afgiftsændringerne bl.a., at mindre biler typisk 
bliver relativt billigere. Dermed bliver mindre biler alt andet 
lige mere attraktive end tidligere. En sådan ændring i sam-
mensætningen af bilkøbet forventes således at trække prisen 
på den gennemsnitlige nyanskaffelse ned, hvilket isoleret 
set vil bidrage til det forventede fald i bilkøbet. På denne 
baggrund skønnes et fald i bilkøbet i 2007 og 2008 afløst af 
stagnation i prognosens slutår. 
 
 

Figur I.9a Bilkøbets andel af det 
samlede private forbrug 

 Figur I.9b Nyregistrerede person-
biler og bilkøb 
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Anm.: Figuren til venstre viser bilkøbet (anskaffelse af køretøjer) som andel af det samlede private 
forbrug, i henhold til Nationalregnskabet. I figuren til højre er udviklingen i bilkøbet i 
Nationalregnskabet sammenholdt med antallet af husholdningernes nyregistrerede person-
biler.  

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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De seneste år er forbruget vokset hurtigere end indkomsten, 
og dermed er forbrugskvoten steget, jf. figur I.10a og I.10b. 
Specielt de forøgede boligformuer og i mindre omfang stør-
re pensionsformuer betyder, at formuekvoten er vokset kraf-
tigt. Fremadrettet skønnes boligprisstigningerne at blive af-
dæmpede, hvilket stabiliserer formuekvoten. Den høje for-
muekvote relativt til forbrugskvoten de senere år indikerer, 
at de store boligformuer kun i mindre omfang er omsat i 
øget privat forbrug. I takt med, at boligpriserne skønnes at 
stabilisere sig, forventes det, at en del af de senere års for-
mueforøgelse i højere grad end hidtil omsættes i forbrug. 
Derfor vurderes det, at forbrugskvoten vil stige i prognose-
perioden. Et risikomoment er, at boligpriserne falder i de 
kommende år, hvorved forbrugsstimulansen fra den høje 
formue reduceres. I boks I.2 vises modelberegnede effekter 
af et boligprisfald på 15 pct. over tre år i forhold til nærvæ-
rende prognose. 
 
 

Figur I.10a Indkomst og forbrug  Figur I.10b Forbrugs- og formue-
kvote 
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Anm.: SMEC’s langsigtede indkomstdefinition er anvendt, jf. bilagstabel I.7. Forbrugskvoten 
angiver det samlede forbrugs andel af disponibel indkomst. Formuekvoten angiver den 
forbrugsbestemmende private formue målt i forhold til disponibel indkomst. Den private 
formue udgøres af husholdningernes finansielle formue (der er negativ), værdien af bolig og 
biler samt pensionsformuen efter skat. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Boks I.2 Betydningen af et fald i kontantprisen 
 

I en konjunkturvurdering spiller boligmarkedet en central rolle. Friværdi i boliger 
udgør for mange en forholdsvis stor del af den personlige formue, og større frivær-
dier kan udgøre en betydelig stimulans til forbruget. Omvendt vil et fald i bolig-
priserne kunne indebære et mærkbart fald i forbruget. 
 
I nærværende prognose er det antaget, at den reale kontantpris fastholder sit nuvæ-
rende niveau. Kontantprisudviklingen er imidlertid vanskelig at forudsige, og af 
flere årsager kan et prisfald ikke udelukkes, jf. boks I.5 i Dansk Økonomi, efterår 
2006. I nærværende boks illustreres derfor, hvordan et fald i boligpriserne kan 
tænkes at påvirke den økonomiske udvikling. Beregningerne tager udgangspunkt i, 
at kontantprisen falder med knap 3 pct. om året i perioden 2007-2009, hvilket inde-
bærer, at den nominelle boligpris i 2009 ligger ca. 15 pct. under prognosens niveau, 
jf. figur A. 
 
                   Figur A  Niveauet for den nominelle kontantpris 
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Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne be-

regninger. 
 
Et boligprisfald på 15 pct. over 3 år vil ifølge Det Økonomiske Råds Sekretariats 
makroøkonomiske model, SMEC, indebære, at det private forbrug falder knap 2 
pct. Sammen med et fald i boliginvesteringerne bidrager dette til en opbremsning i 
den økonomiske vækst, således at BNP-niveauet bliver godt 1 pct. lavere og ledig-
heden ca. 25.000 personer højere i prognosens slutår, 2009. Bygge- og anlægs-
sektorens beskæftigelse vil ifølge modelberegningerne falde med næsten 10.000 
personer som følge af lavere investeringsaktivitet.                                    

Fortsættes  
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Boks I.2 Betydningen af et fald i kontantprisen, fortsat 
 

I den aktuelle situation er det tænkeligt, at den aktivitetsdæmpende effekt af et 
boligprisfald vil være mindre, end modelberegningen viser. Hvis der eksempelvis 
er og har været usikkerhed om, hvorvidt de senere års markante husprisstigninger 
er holdbare, er det sandsynligt, at de afledte formuegevinster ikke er indgået fuldt 
ud i forbrugsbeslutningen. I givet fald vil et fald i huspriserne ikke slå fuldt igen-
nem på forbruget. Det faktum, at husholdningernes formue er steget markant i for-
hold til indkomsten, uden at forbruget er fulgt tilsvarende med, som det fremgår 
af figur I.10b, er udtryk for, at boligejerne i et vist omfang har været tilbagehol-
dende med at omsætte formuegevinsterne i forbrug. Dette kan skyldes usikkerhed 
om, hvorvidt boligprisernes aktuelt høje niveau er holdbart, men det kan også blot 
skyldes, at der er en vis træghed i tilpasningen til et højere forbrugsniveau. 
 
Det kan naturligvis omvendt ikke afvises, at effekterne af et boligprisfald kan bli-
ve kraftigere end indikeret af modelberegningerne. Det kan eksempelvis tænkes, 
at et (måske mere betydeligt) prisfald på boliger vil igangsætte en stigning i antal-
let af tvangsauktioner, der måske kan føre til en vis opstramning i den finansielle 
sektors udlånspraksis. Samtidig kan et husprisfald måske forstærkes af et stem-
ningsskift blandt forbrugere (og i erhvervslivet), sådan at forbruget (og investe-
ringerne) reduceres mere, end det formuereduktionen i sig selv skulle tilsige. 
Selvom et sådant scenario ikke kan afvises, vurderes det mere sandsynligt, at de 
afledte effekter af et eventuelt boligprisfald vil blive mindre (og ikke større) end 
indikeret af modelberegningerne. 

 
 
Kontantprisen på boliger steg i 2006 ligesom året før med 
omkring 20 pct. Stigningstakten over de senere år har været 
så kraftig, at vedvarende høje vækstrater i de kommende år 
forekommer urealistisk. Det er imidlertid svært at afgøre, 
om og i givet fald hvor meget boligpriserne afviger fra en 
mere langsigtet ligevægt, jf. Dansk Økonomi, efterår 2006. 
Efter flere års høj vækst på hele boligmarkedet har udvik-
lingen på det seneste været knap så entydig. Priserne på 
ejerlejligheder er på landsplan faldet de seneste par kvarta-
ler, og prisfaldet har været mest udtalt i hovedstadsregionen, 
hvor også de foregående års prisstigninger var kraftigst. Sal-
get af parcel- og rækkehuse i 1. kvartal i år var det laveste 
siden 1. kvartal 2003, men det har ikke resulteret i fald i pri-
serne på landsplan. Dog er huspriserne stagneret i Region 
Hovedstaden i 4. kvartal 2006 og 1. kvartal i år, jf. figur 
I.11.  

Afdæmpede  
prisstigninger  
på boliger 
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Figur I.11 Regionale huspriser 

200620052004200320022001200019991998199719961995

400

350

300

250

200

150

100

50

1. kvartal 1995 = 100

Hele landet
Region Hovedstaden
Forbrugerpriser

 
 

Anm.: Figuren viser udviklingen i den sæsonkorrigerede, gennem-
snitlige kvadratmeterpris i hele landet og i Region Hoved-
staden. Til sammenligning er endvidere vist udviklingen i 
deflatoren for det private forbrug. Sidste observation af 
huspriserne er 1. kvartal 2007, mens sidste observation af 
forbrugerpriserne er 4. kvartal 2006. 

Kilde: Realkreditrådet og egne beregninger. 
 
 
Folketinget skal inden sommer behandle et lovforslag om 
nye boliglån. Hvis dette forslag vedtages, bliver det muligt 
at optage lån ved hjælp af de såkaldt særligt dækkede obli-
gationer (SDO). Ved SDO-baserede lån er der ingen mak-
simal løbetid, og tilrettelæggelsen af eventuelle afdragsfrie 
perioder bliver mere fleksibel. Til gengæld må boligen kun 
belånes med 70 pct. af ejendomsværdien mod de nuværende 
80 pct. for traditionelle realkreditlån. Den lavere belånings-
grænse for SDO-lånene gælder dog kun, hvis løbetiden 
overstiger 30 år, eller hvis afdragsfriheden overstiger 10 år.3 
Finansieringen af de ekstra 10 pct. vil sædvanligvis være 
dyrere end ved realkreditlån. Det er forventningen, at renten 
på SDO-baserede lån kan blive en anelse lavere end på tra-
ditionelle danske realkreditlån, fordi SDO-lån formentlig 
opfattes som en smule mere sikre af investorerne. De nye 
lånetyper tilbyder en mere fleksibel finansieringsform og er 
valgfrie, hvorfor de oplagt ikke kan have negativ effekt på 

 
3) Det forventes dog, at belåningsgrænsen hæves til 75 pct. fra 

2009. 

Minimal effekt på 
boligpriser af nye 
lånetyper 
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boligpriserne. I forhold til de eksisterende afdragsfrie lån, er 
det dog ikke oplagt, at de SDO-baserede lån skulle kunne 
reducere den månedlige ydelse i nævneværdigt omfang. På 
denne baggrund vurderes det, at den positive effekt på bo-
ligpriserne af de nye lånetyper vil være meget begrænset. 
 
Fortsat fremgang i indkomsten trækker i retning af fortsatte 
stigninger i boligpriserne. Omvendt taler det høje niveau for 
boligprisen, en vis stigning i boligmassen som følge af de 
seneste års høje boliginvesteringer samt en begrænset stig-
ning i renten i de kommende år for en nedadgående tendens 
i priserne. Det antages på denne baggrund, at den reale kon-
tantpris fremover vil være omtrent uændret. Som følge af 
udviklingen igennem 2006 indebærer denne antagelse, at 
niveauet for de reale boligpriser vil være knap 2 pct. højere i 
2007 end i 2006. 
 
Boliginvesteringerne voksede i 2006 med knap 10 pct., og 
de er dermed steget med 10-15 pct. årligt siden 2003. Det 
har naturligvis udvidet boligbeholdningen betydeligt, hvil-
ket som nævnt er et medvirkende argument for, at boligpri-
serne ikke forventes at stige realt i prognoseperioden. Der 
har traditionelt været en tæt sammenhæng mellem kontant-
prisen relativt til byggeomkostningerne og boliginvesterin-
gerne, jf. figur I.12. Det relativt høje niveau for kontant-
prisen må på den baggrund formodes at understøtte det høje 
niveau for boliginvesteringerne. Den kraftige vækst i løbet 
af 2006 betyder, at niveauet for boliginvesteringerne i 2007 
ventes at ligge omkring 7 pct. højere end sidste år. Fremad-
rettet ventes på baggrund af den forventede udvikling i bo-
ligpriserne kun små stigninger i boliginvesteringerne. 
 
I de seneste år er der foretaget betydelige investeringer i 
maskiner og transportmidler, hvorved maskininvesterings-
kvoten er vokset kraftigt, jf. figur I.13a. Brutto-
investeringskvoten har udvist en stigende tendens siden 
begyndelsen af 1980’erne, men de seneste godt 10 år har 
stigningen været særlig kraftig. Det afspejler blandt andet, 
at afskrivningsraterne er steget som følge af mere teknologi-
tunge investeringer. Højere bruttoinvesteringer er således en 
nødvendighed for at opretholde et givet niveau for netto-
investeringerne. Bruttoinvesteringerne er bestemmende for 
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stagnation i den 
reale kontantpris 
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den økonomiske vækst på kortere sigt, idet øgede brutto-
investeringer giver en øget efterspørgselsimpuls. Det er 
imidlertid nettoinvesteringer, der er den mest relevante 
størrelse i forhold til produktionskapaciteten på længere 
sigt, idet positive nettoinvesteringer udvider kapitalappara-
tet. I de kommende år forventes den kraftige vækst i ma-
skininvesteringerne at aftage en anelse, hvilket resulterer i, 
at bruttoinvesteringskvoten stiger langsommere end de 
seneste år. Nettoinvesteringskvoten forventes således at 
være omtrent uændret i prognoseperioden, hvilket blandt 
andet skal ses i lyset af den mere afdæmpede udvikling i 
efterspørgslen i prognoseperioden. 
 
 
Figur I.12 Boliginvesteringer og kontantpris 
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Anm.: Den relative kontantpris er beregnet som forholdet mellem 
kontantprisen (prisen på eksisterende boliger) og byggeom-
kostningerne på nybyggede boliger. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank 
og egne beregninger. 

 
 



 60 

Figur I.13a Maskininvesteringskvote  Figur I.13b Bygningsinvesteringskvote 
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Anm.: Bruttomaskininvesteringskvoten er defineret som maskininvesteringerne i forhold til BVT i 
de private byerhverv. Nettomaskininvesteringskvoten er defineret som bruttomaskininveste-
ringerne fratrukket afskrivninger i forhold til BVT i de private byerhverv. Bygningsinveste-
ringskvoten er bruttoinvesteringerne. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

 
 
Bygningsinvesteringskvoten steg en smule i 2006 efter en 
faldende tendens siden 2000, jf. figur I.13b. Antagelsen om 
en svagt stigende rente i prognoseperioden forventes at 
lægge en dæmper på væksten i bygningsinvesteringerne. 
Det antages, at bygningsinvesteringskvoten vil være til-
nærmelsesvis konstant i hele prognoseperioden. 
 
Lagerinvesteringerne bidrog med knap ½ pct.point til væk-
sten i den indenlandske efterspørgsel i 2006. Det store bi-
drag stammer især fra årets 3. kvartal, hvor det private for-
brug overraskende faldt betydeligt. Der kan således være ta-
le om en mere eller mindre utilsigtet lageropbygning. Med 
de relativt store lagre in mente kan negative vækstbidrag ik-
ke afvises, men det er antaget, at vækstbidraget til den in-
denlandske efterspørgsel vil være omtrent nul i resten af 
prognoseperioden. 
 
 
I.4 Udenrigshandel og betalingsbalance 
 
Der er stadigvæk et pænt overskud på betalingsbalancen, 
om end overskuddet de seneste par år er faldet betragteligt. 
Faldet skyldes, at den stærke indenlandske efterspørgsel i 
høj grad er imødekommet med importerede varer. Over-
skuddet forventes at blive reduceret yderligere som et resul-
tat af udviklingen i vare- og tjenestebalancen de kommende 
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år. Forværringen af handelsbalancen skyldes, at den inden-
landske produktionskapacitet også i de kommende år er be-
grænset, hvilket betyder, at importkvoten fortsat vil være 
høj. Desuden forventes lidt lavere vækstrater på de vigtigste 
eksportmarkeder samt relativt høje indenlandske prisstig-
ninger at medføre en mere afdæmpet udvikling i eksporten i 
de nærmeste år. 
 
Eksporten steg i 2006 med næsten 10 pct., hvilket er den 
største fremgang siden 2000. Fremgangen kan i vid ud-
strækning tilskrives en høj økonomisk vækst i de lande, som 
aftager den danske eksport, idet den sammenvejede BNP-
vækst var mere end 3½ pct. Det er især eksporten af varer til 
Sverige, Norge, Storbritannien og Tyskland, der er steget 
gennem det seneste år, mens eksporten af varer til andre 
EU-lande har udviklet sig mindre gunstigt. 
 
Den sammenvejede BNP-vækst i aftagerlandene for den 
danske eksport ventes at falde fra 3,6 pct. i 2006 til knap 3 
pct. i 2007. Det skyldes både, at væksten i nabolandene, 
som udgør vigtige markeder for dansk eksport, vil blive en 
anelse lavere, og at USA står overfor en afmatning. I de 
efterfølgende år vil væksten i Danmarks aftagerlande falde 
yderligere, og i 2009, som er prognosens sidste år, vil den 
nærme sig 2½ pct.  
 
Eksporten af varer steg 5,7 pct. i 2006, jf. tabel I.5 og bi-
lagstabel I.8. En stor del af denne stigning var trukket af en 
betydelig vækst i industrieksporten, som udgør omtrent 70 
pct. af eksporten af varer. Stigningen i eksporten af industri-
varer var sidste år mindre end stigningen i importen i Dan-
marks samhandelslande, hvilket betyder, at den danske in-
dustri har tabt markedsandele, jf. figur I.14. 
 
I 2007 vurderes industrieksporten ikke at stige så voldsomt 
som året før, hvilket skyldes, at væksten i aftagerlandene 
skønnes at falde. En meget høj eksportordrebeholdning indi-
kerer dog, at væksten i industrieksporten også i 2007 bliver 
høj. 
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Tabel I.5 Eksport og import 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

Vareeksport 539 5,7 4,7 3,6 3,4 2,7 0,0 1,2 1,3
   heraf industri 356 6,8 6,1 5,4 5,5 -1,0 0,2 1,3 1,3
Tjenesteeksport 311 17,0 9,1 3,9 3,3 1,8 1,9 1,6 1,5
Eksport i alt 849 9,6 6,3 3,7 3,4 2,3 0,7 1,3 1,4
Vareimport 531 12,9 7,6 5,6 6,1 2,9 -0,3 0,7 0,9
   heraf industri 426 15,3 7,8 5,9 6,3 1,6 -0,4 1,0 1,0
Tjenesteimport 270 16,1 8,1 4,4 3,0 2,9 1,4 1,6 1,6
Import i alt 802 14,0 7,8 5,2 5,0 2,9 0,3 1,0 1,2

2006
Mia. kr  ------------  Pct.  ----------–  ------------   Pct.  ----------–

Årets Mængdestigning Prisstigning
priser

 
Anm.: Industrieksport er varehandel ekskl. nærings- og nydelsesmidler (landbrug) og energi. 

Tilsvarende for industriimport. 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 

 
 
Figur I.14 Industrieksport, markedsvækst og mar-

kedsandele 
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Anm.: Markedsandelene er konstrueret ved at sætte den danske indu-
strieksport i forhold til et vejet gennemsnit af aftagerlandenes 
industriimport. Både eksport og import er mængder. Aftager-
landenes import er sammenvejet med udgangspunkt i de givne 
eksportvægte, jf. bilagstabel I.1. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank, 
OECD, Economic Outlook og egne beregninger. 
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De seneste år er timelønomkostningerne i industrien steget 
mere end udlandets, hvilket har betydet, at lønkonkurren-
ceevnen er blevet svækket, jf. tabel I.6 og figur I.15. I 2005, 
hvor industrimarkedsandelene steg, var stigningen i produk-
tiviteten dog stor nok til at kompensere for de højere løn-
stigninger og ændringen i kronekursen. I de kommende år 
ventes lønningerne i Danmark fortsat at stige mere end ud-
landets. Da produktivitetsudviklingen ikke kan antages at 
kompensere for den forventede merlønstigning i Danmark, 
må der imødeses en markant forværring af konkurrence-
evnen og dermed tab af markedsandele. Endvidere betyder 
dollarens svækkelse en yderligere forværring af konkurren-
ceevnen i 2007. På baggrund af den dårligere konkurrence-
evne kombineret med en forventet lavere vækst i udlandet 
ventes væksten i eksporten af industrivarer at falde noget i 
de kommende år. 
 
 
Figur I.15  Lønkonkurrenceevne 
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Anm.: Se anmærkning og kildeangivelse til tabel I.6. 
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Tabel I.6 Lønkonkurrenceevne 
2005 2006 2007 2008 2009

Stigning i timelønomkostninger
udland 2,5 2,4 2,8 2,9 2,8
indland 3,6 3,9 4,3 4,5 4,5

Ændring i relativ løn -1,1 -1,5 -1,4 -1,6 -1,6
Ændring i effektiv kronekurs -0,4 0,1 1,7 0,2 0,0
Ændring i lønkonkurrenceevne -0,8 -1,6 -3,1 -1,8 -1,6

     ----------------------  Pct.  ----------------------

 
Anm.: Ændringen i den relative løn er lig lønstigningen i udlandet minus lønstigningen i Dan-

mark. En positiv ændring i kronekursen indikerer en stigning i kronens værdi og bidrager 
til en forværring af konkurrenceevnen. Ændringen i lønkonkurrenceevnen er lig ændringen 
i den relative løn minus ændringen i den effektive kronekurs. Et negativt tal indebærer en 
forværring af konkurrenceevnen. Lønomkostningerne omfatter både direkte og indirekte 
omkostninger. De danske lønstigninger i denne tabel (og figur I.15) bygger på Dansk 
Arbejdsgiverforenings internationale lønstatistik og kan derfor historisk afvige fra lønstig-
ninger anvendt andetsteds. De udenlandske lønstigninger i denne tabel kommer fra bilags-
tabel I.2. 

Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening, International lønstatistik, Bureau of Labor Statistics, Inter-
national Comparisons of Hourly Compensation Costs for Production Workers in Manufac-
turing, EcoWin og egne beregninger.  

 

 
 
Eksporten af energi, der hovedsagelig består af olie og gas 
fra Nordsøen, er målt i værdi steget med tocifrede vækst-
rater de seneste år og udgjorde i 2006 67 mia. kr. I de kom-
mende år forventes produktionen og dermed eksporten i 
henhold til Energistyrelsens prognose for dansk olie- og 
gasproduktion at falde. Under antagelse af en oliepris på 65 
dollar pr. tønde vurderes det, at værdien af energieksporten 
kun vil udgøre 9 pct. af vareeksporten i 2009 mod 12 pct. i 
2006. Da energiforbruget i høj grad afhænger af den øko-
nomiske aktivitet, vil energiimporten stige i prognoseperio-
den, om end vækstraterne vil være faldende. Foruden den 
økonomiske vækst i Danmark afhænger energiimporten af 
aktivitetsniveauet inden for søtransport, da brændstof-
påfyldning af danske skibe i udlandet udgør en anseelig del 
af den samlede energiimport. Nettoeksporten af energi, der i 
2006 udgjorde 16 mia. kr., skønnes at være reduceret til 5 
mia. kr. i 2009.  
 

Faldende 
energieksport 
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Eksporten af landbrugsvarer udviklede sig overraskende 
godt i 2006, idet landbrugseksporten målt i mængder steg 
med godt 7 pct. I de kommende år forventes mere beskedne 
vækstrater. 
 
Den samlede import steg sidste år med 14 pct., hvilket er 
den største stigning siden 1970’erne. Den store stigning var 
et resultat af en stærkt stigende efterspørgsel, der i høj grad 
er blevet tilfredsstillet med importerede varer og tjenester, 
da produktionskapaciteten i Danmark for tiden er begræn-
set. Vækstraten i importen af varer ventes at blive halveret 
til omkring 7 pct. i 2007 og vil i de efterfølgende år falde 
yderligere som et resultat af den lavere indenlandske vækst. 
På den baggrund ventes importkvoten at stige yderligere de 
kommende år. Stigningen forventes dog at blive lavere end i 
2006, jf. figur I.16. 
 
 
Figur I.16  Udenrigshandelskvoter 
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Anm.: Import- og eksportkvoterne vedrører kun handel med varer og 

er opgjort i forhold til BNP i faste priser. 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank 

og egne beregninger. 
 
 
Både tjenesteeksporten og tjenesteimporten voksede kraftigt 
sidste år, hvilket bl.a. hang sammen med A.P. Møller 
Mærsks overtagelse af et konkurrerende udenlandsk rederi i 
2005. I de kommende år forventes både væksten i importen 
og eksporten af tjenester, som hovedsagelig omhandler sø-

Stor fremgang i 
landbrugseksport 

Kraftig vækst i 
importen 

Aftagende vækst i 
udlandet smitter af 
på søtransport 
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transport, at falde i takt med, at væksten i udlandet falder. 
Da tjenesteeksporten overstiger tjenesteimporten, og da ud-
viklingen er næsten parallel, betyder det et positivt og svagt 
stigende bidrag til betalingsbalancen. 
 
Den markante stigning i importen af varer har betydet, at 
varebalancen i 2006 blev forværret med cirka 30 mia. kr. i 
forhold til året før, jf. tabel I.7. Da importen også i de kom-
mende år forventes at vokse hurtigere end eksporten, fort-
sætter denne udvikling, og varebalancen vil allerede i år 
blive negativ. Det stigende overskud på tjenestebalancen 
opvejer ikke faldet i nettoeksporten af varer, og dermed vil 
overskuddet på betalingsbalancen reduceres frem til 2009, 
hvor det ventes at udgøre ca. ½ pct. af BNP mod 2,4 pct. i 
2006. Uden de betydelige nettorenteindtægter, der indtil 
2004 var negative, ville overskuddet på betalingsbalancen 
blive vendt til et underskud i prognosens sidste år. 
 
 

Tabel I.7 Betalingsbalancens løbende poster og udlandsgæld 
2005 2006 2007 2008 2009

Varebalance 39 7 -6 -16 -30
Tjenestebalance 35 40 49 50 53
Nettorenteindtægter 10 23 20 21 21
Øvrige poster -25 -31 -32 -33 -35
Løbende poster i alt 59 39 30 23 10
Tilgodehavende i udlandet, ultimo 20 -34 -5 17 26

Løbende poster i alt 3,8 2,4 1,8 1,3 0,5
Tilgodehavende i udlandet, ultimo 1,3 -2,1 -0,3 1,0 1,4

   -------------------  Mia. kr.  ------------------

  -----------------  Pct. af BNP  ---------------

 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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I 2005 have Danmark tilgodehavender i udlandet, men kraf-
tige værdireguleringer af aktier betød, at Danmark i 2006 
igen fik en udlandsgæld. De stadige overskud på betalings-
balancen betyder, at Danmark i 2008 igen overgår fra at ha-
ve en udlandsgæld til at have nettotilgodehavende i udlan-
det. I 2009 skønnes dette tilgodehavende at ville udgøre 
knap 1½ pct. af BNP. 
 
Den forværrede betalingsbalance i prognoseperioden kan 
opfattes som et resultat af svagt stigende investeringer på et 
tidspunkt med faldende opsparing, jf. figur I.17. Faldet i 
opsparingen skyldes hovedsageligt, at overskuddet på de of-
fentlige finanser er vigende frem mod 2009. Den faldende 
opsparingskvote er dog også påvirket af en svagt stigende 
privat forbrugskvote. Den stigende efterspørgsel samt de 
stigende lønninger får virksomhederne til at øge investe-
ringsomfanget, og da opsparingen falder, må investeringer-
ne i højere grad finansieres fra udlandet. Resultatet bliver 
samlet set en mærkbart forringet betalingsbalance.  
 
 
Figur I.17 Betalingsbalance, investeringer og opspa-

ring 
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Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank 
og egne beregninger. 
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I.5 Beskæftigelse, løn og priser 
 
Den private beskæftigelse steg ca. 50.000 personer i 2006, 
hvilket resulterede i et fald i ledigheden og en stigning i ar-
bejdsstyrken, jf. tabel I.8. Ledigheden nåede i starten af 
2007 ned på omkring 105.000 personer, hvilket er ca. 
35.000 personer under det skønnede strukturelle niveau. 
Fremskrivningen indebærer, at ledigheden vil ligge omkring 
dette lave niveau i de kommende år, dog med en svag 
tendens til stigning.  
 
 

Tabel I.8 Arbejdsstyrke, beskæftigelse og ledighed 
2005 2006 2007 2008 2009

Arbejdsstyrke 2.902 0 19 17 -1 -2
Beskæftigelse 2.778 19 52 35 -5 -5

Fremstillingserhverv 293 -5 2 8 5 -9
Serviceerhverv 1.285 23 39 15 -8 4
Bygge-og anlægserhverv 210 9 12 7 3 4
Privat beskæftigelse i øvrigt 173 -5 0 4 -5 -6
Offentligt ansatte 816 -3 -2 1 1 1

Registrerede ledige 124 -19 -33 -18 4 3

Registrerede ledige 157 124 106 110 114
Antal aktiverede 62 54 54 63 63
Efterløn og overgangsydelsea) 166 145 152 157 158

Ledighed 5,5 4,3 3,6 3,8 3,9
    ------------------  Pct.  ----------------

2006
1.000 pers.     -----  Ændring i 1.000 personer  ----

    -------------  1.000 pers.  ------------

 
a) Faldet i antal personer på efterløn og overgangsydelse i 2006 skyldes primært nedsættelsen 

af folkepensionsalderen og udfasningen af overgangsydelsen. Stigningen i antallet af 
aktiverede i 2008 skyldes indføringen af fuldtidsaktivering af dagpengemodtagere efter 2½ 
års ledighed. 

Anm.: Erhvervsopdelingen i SMEC afviger fra opdelingen i nationalregnskabet. I “Privat beskæf-
tigelse i øvrigt” indgår landbrug, energi mv. Fremstillingserhvervene er mindre end i 
nationalregnskabet; eksempelvis tilhører fødevareindustrien landbrugserhvervet i SMEC. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, Statistikbanken, ADAM’s databank og egne 
beregninger.  
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Arbejdsstyrken steg i 2006 for første gang i det nuværende 
opsving, hvilket bragte den op på det højeste niveau i de 
seneste 20 år. Stigningen i arbejdsstyrken er en følge af 
konjunkturudviklingen, idet den demografiske udvikling 
isoleret set tilsiger et fald i arbejdsstyrken, jf. tabel I.9. 
 
Den store stigning i beskæftigelsen fandt først og fremmest 
sted i serviceerhvervet, hvor beskæftigelsen steg med ca. 
40.000 personer, mens den i bygge- og anlægssektoren steg 
med ca. 10.000 personer. Beskæftigelsen ventes som gen-
nemsnit at være højere i 2007 end 2006, men ventes derefter 
at være omtrent uændret. Stigningen i produktionen vil der-
for stort set følge stigningen i produktiviteten i fremskriv-
ningen. 
 
 

Tabel I.9 Befolkning og arbejdsstyrke 
 

 2006 2006 2007 2008 2009 
 1.000 

pers. 
---  Ændring i 1.000 personer  --- 

Samlet befolkning 5.419 17 14 14 13 
    under 15 år 1.013 -3 -5 -7 -9 
    15 til 64 år 3.591  8 5 1 3 
    65 år og derover    815 11 15 20 24 
Arbejdsstyrken      
Demografisk forløb  -8 -8 -7 -5 
Bidrag fra tiltag på arbejdsmarkedet mv.  6 3 0 0 
Strukturelt forløb  -2 -5 -7 -5 
Konjunktur mv.  18 13 6 3 
Det ventede forløb 2.902 19 17 -1 -2 
 

Anm.: “Strukturelt forløb” er beregnet som summen af “demografisk forløb” og “bidrag fra tiltag 
på arbejdsmarkedet mv.”, mens summen af “strukturelt forløb” og “konjunktur mv.” danner 
det ventede forløb. Bidragene til arbejdsstyrken i det demografiske forløb bygger på kon-
stante erhvervsfrekvenser fra 2004. Bidragene til arbejdsstyrken fra tiltag på arbejdsmarke-
det indeholder korrektioner for bl.a. efterlønsreform, førtidspensionsreform og ændringer i 
befolkningens uddannelsesniveau. 

Kilde: Danmarks Statistik, DREAM’s befolkningsprognose (2006) og egne beregninger. 
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Stigningen i timeproduktiviteten var meget lav i 2006, hvil-
ket også forventes at blive tilfældet i 2007. Den uændrede 
produktivitet i 2007 er et resultat af, at beskæftigelsesni-
veauet ved indgangen til 2007 var meget højt som følge af 
en kraftig stigning i beskæftigelsen i anden halvdel af 2006. 
Samtidig ventes en lavere vækst i BVT i 2007 end i 2006. 
Selvom investeringerne i de senere år har ligget på et rela-
tivt højt niveau, har dette kun givet anledning til en begræn-
set stigning i forholdet mellem kapital og arbejdskraft, fordi 
beskæftigelsesvæksten i private byerhverv også har været 
høj, jf. figur I.18a. Der er således kun et beskedent bidrag 
fra kapitalintensiteten til produktivitetsudviklingen. En 
yderligere forklaring på den svage produktivitetsudvikling 
kan være, at ledigheden er nedbragt meget på det seneste. 
Stigningen i timeproduktiviteten i de private byerhverv har i 
gennemsnit ligget på 1,4 pct. siden 1990, jf. figur I.18b. 
 
Private byerhverv omfatter servicesektoren, industrisektoren 
samt bygge- og anlægssektoren. Den gennemsnitlige pro-
duktivitetsstigning har været meget forskellig i de tre sekto-
rer i perioden 1990-2006. I industrien steg timeproduktivite-
ten i gennemsnit 2,6 pct. om året,  mens den gennemsnitlige 
 
 

Figur I.18a Forholdet mellem ma-
skinkapital og arbejds-
kraft i private byerhverv 

 Figur I.18b Produktiviteten i private 
byerhverv 
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Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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stigning i servicesektoren kun har været 1,3 pct., jf. figur 
I.19. I bygge- og anlægssektoren varierer produktivitetsstig-
ningerne meget fra år til år, men set over hele perioden faldt 
produktiviteten lidt. Den største sektor er servicesektoren, 
der udgør næsten 70 pct. af produktionen (BVT) i private 
byerhverv, mens produktionen i industrien samt bygge- og 
anlægssektoren udgør henholdsvis knap 20 pct. og godt 10 
pct. Siden midten af 1980’erne er industriens andel af pro-
duktionen faldet med ca. 6 pct.point, mens servicesektoren 
er steget med 8 pct.point. Tendensen til, at servicesektoren 
vil udgøre en stigende andel af produktionen i de private 
byerhverv, forventes også at fortsætte fremover. Denne æn-
dring i erhvervsstrukturen vil bidrage til at begrænse pro-
duktivitetsstigningerne fremadrettet.  
 
I prognosen antages det, at væksten i timeproduktiviteten vil 
svare til gennemsnittet for perioden 1990-2006, der som 
nævnt er 1,4 pct.  
 
 

Figur I.19.a Timeproduktivitet, 
servicesektoren 

 Figur I.19b Timeproduktivitet, 
industrisektoren 
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Anm.: Den gennemsnitlige produktivitetsstigning har i perioden 1990-2001 været 2,6 pct. i indu-
strien og 1,3 pct. i servicesektoren.  

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Arbejdsstyrken ventes at være højere i 2007 end i 2006 som 
følge af den positive konjunkturudvikling. Dette modvirker 
de senere års demografisk betingede tendens til fald i ar-
bejdsstyrken. Udviklingen i arbejdsstyrken i de seneste 10 
år har været påvirket af ændringer i konjunkturen. Ledig-
hedsfaldet på ca. 120.000 personer fra 1996-2006 er sam-
menfaldende med en stigning i arbejdsstyrken på ca. 65.000 
personer. Der er således en forholdsvis klar tendens til, at 
erhvervsfrekvensen opgjort ifølge Nationalregnskabet sti-
ger, når ledigheden falder og omvendt, jf. figur I.20.  
 
 
Figur I.20 Erhvervsfrekvens og ændringen i ledighed 
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Anm.: RAS statistikken er en opgørelse primo året, mens national-
regnskabet (NR) er opgjort medio året. Erhvervsfrekvensen 
(NR) er opgjort som arbejdsstyrken inklusive udlændinge, som 
arbejder i Danmark, i forhold til danskere mellem 16-64 år. 
Det indebærer, at tælleren inkluderer personer, som ikke er 
medtaget i nævneren. Erhvervsfrekvensen (RAS) medtager 
kun danskere. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, Statistikbanken, 
ADAM’s databank og egne beregninger. 

 
 
I figur I.20 er to forskellige statistiske opgørelser af arbejds-
styrken vist. Som det fremgår, er såvel niveauet og udvik-
lingen i de to opgørelser er forskellige. Forskellen afspejler, 
at de to opgørelser har forskellige formål og detaljerings-
grad, jf. boks I.3. I den Registerbaserede Arbejdsstyrke-
Statistik (RAS) indgår f.eks. kun personer, der er bosidden-
de i Danmark, mens nationalregnskabets opgørelse af 
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arbejdsstyrken også medtager udlændige, der arbejder i 
Danmark. Forskellen i de to opgørelser af arbejdsstyrken, 
der er særligt markant i de seneste år, kan sandsynligvis 
delvis tilskrives, at NR medtager udenlandsk arbejdskraft. 
 
Denne forklaring understøttes også af, at antallet af arbejds-
tilladelser er steget betragteligt i de senere år. Der er også 
tegn på, at pendlingen til Danmark fra vores nabolande er 
steget. I sidstnævnte tilfælde er der dog kun tale om en ud-
videlse af arbejdsstyrken, hvis der er tale om udlændinge, 
der arbejder i Danmark, mens f.eks. danskere, der flytter til 
Sverige og derefter pendler til Danmark, ikke bidrager til en 
udvidelse i arbejdsstyrken. 
 
Den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik giver oplysnin-
ger om personkarakteristika som f.eks. alder og køn. Det må 
forventes, at forskellige aldersgruppers arbejdsudbud påvir-
kes forskelligt af konjunkturerne. Det er således sandsyn-
ligt, at de yngste og ældste aldersgruppers erhvervsdeltagel-
se bliver mest påvirket af konjunkturudviklingen. En høj-
konjunktur betyder, at det er nemmere at finde et job, hvil-
ket kan få unge til at færdiggøre deres uddannelse hurtigere, 
og gør det lettere for unge at finde et fritidsjob. Tilsvarende 
kan den ældste del af arbejdsstyrken vælge at trække sig 
senere tilbage, når tiderne er gode, og folkepensionister kan 
lettere finde et job, der gør det muligt at supplere deres ind-
komst med et deltidsjob. Figur I.21a viser udviklingen i er-
hvervsfrekvensen fordelt på aldersgrupper siden 1996. Ud-
viklingen viser, at de ældre aldersgruppers erhvervsfrekvens 
er steget, mens de yngste aldersgruppers erhvervsfrekvens 
er faldet svagt. Fra primo 2005 til primo 2006 er erhvervs-
frekvensen for de 65-67-årige og de 16-24-årige steget.  
Siden 2000 er erhvervsfrekvensen for alle over 59 år steget, 
hvilket bl.a. kan ses i sammenhæng med, at andelen af 60-
61-årige på efterløn er faldet, jf. figur I.21b. Det er sandsyn-
ligvis en følge af efterlønsreformen fra 1999. 
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Boks I.3 Statistiske opgørelser af arbejdsstyrken 
 

Der er tre statistiske kilder til opgørelse af arbejdsstyrken: 
  

• Den Registerbaserede ArbejdsStyrkestatistik (RAS) 
• Nationalregnskabet (NR) og ledighedsstatistikken (CRAM)  
• Arbejdskraftsundersøgelsen (AKU)  

 
Den Registerbaserede arbejdsstyrke opgør befolkningen med bopæl i Danmark pr. 
1. januar med oplysninger om tilknytningen til arbejdsmarkedet ultimo november 
året før. For at indgå i arbejdsstyrken som beskæftiget skal personen have en årlig 
erhvervsindkomst på minimum ca. 8.900 kr. Statistikken indeholder oplysninger 
om karakteristika som f.eks. alder, køn og en lang række socioøkonomiske variab-
le.  
 
I konjunkturvurderinger, hvor der anvendes makroøkonometriske modeller som 
f.eks. SMEC, er udgangspunktet for arbejdsstyrken opgørelsen af den gennemsnit-
lige beskæftigelse for året, som opgjort i nationalregnskabet (NR) og den gennem-
snitlige ledighed, som opgjort i arbejdsløshedsstatistikken (CRAM). Denne statistik 
giver ikke oplysning om personkarakteristika, som f.eks. alder, køn og uddannelse.  
 
Nationalregnskabet (NR) bygger opgørelsen af beskæftigelsen på arbejdstidsregn-
skabet (ATR), og beskæftigelsen i arbejdstidsregnskabet opgøres på baggrund af 
den registerbaserede arbejdsstyrke (RAS). Dog indgår personer under 15 år ikke i 
ATR. Beskæftigelsen i de andre måneder opgøres på baggrund af oplysninger fra 
de månedlige indberetninger af A-indkomst, arbejdskraftundersøgelsen (AKU) og 
ATP-statistikken. Arbejdstidsregnskabet opgør årets beskæftigelse som gennem-
snittet af de fire kvartaler. I NR foretages et tillæg til beskæftigelsen for personer, 
der har sort arbejde som hovedbeskæftigelse, og for personer, der arbejder i Dan-
mark, men ikke har bopæl her.  
 
Ledigheden i CRAM og RAS opgøres forskelligt. I RAS skal en person være fuld-
tidsledig i referenceugen for at indgå i bestanden af arbejdsløse. I CRAM indgår 
derimod alle ledige i beregningen, når det gennemsnitlige antal fuldtidsledige op-
gøres. I NR er RAS kilden til beskæftigelsen, og CRAM er kilden til at opgøre 
ledigheden. Personer, der indgår som ledig i en given uge, kan derfor være beskæf-
tiget i en del af ugen. I CRAM er ledigheden opgjort til 135.300 i november 2005. I 
RAS er en person enten defineret som ledig i referenceugen eller i beskæftigelse, 
og ledigheden er opgjort til 107.700 personer i november 2005. Der er således et 
vist omfang af dobbeltregning, når arbejdsstyrken fastlægges som summen af be-
skæftigelse og ledighed, hvor RAS anvendes som primære kilde for beskæftigel-
sen, og CRAM er kilden til opgørelsen for ledigheden. 



 75 

Boks I.3 Statistiske opgørelser af arbejdsstyrken, fortsat 
 

Den tredje opgørelse af arbejdsstyrken er arbejdskraftundersøgelsen (AKU), der 
er en kvartalsopgørelse. AKU er baseret på en spørgeskemaundersøgelse for en 
stikprøve af befolkningen. AKU omfatter personer mellem 15-66 år. Beskæftigel-
sen i AKU opgøres på baggrund af respondenternes egne svar, hvilket kan give 
anledning til målefejl. Der vil derudover være stikprøveusikkerhed. Opgørelsen 
omfatter f.eks. oplysninger om køn, alder og socioøkonomisk status. 
 
I AKU indgår personer i aktivering i arbejdsstyrken, hvis de står til rådighed for 
arbejdsmarkedet. I RAS og NR indgår derimod kun personer i aktivering, der 
modtager en lønindkomst for deres aktivitet. 
 
De tre statistiske kilder for arbejdsstyrken giver forskellige resultater for antallet 
af personer i arbejdsstyrken, jf. tabel A. RAS opgøres i 4. kvartal, og opgørelsen 
er derfor tidsmæssigt sammenfaldende med AKU opgjort i 4. kvartal. Det årlige 
NR er et gennemsnit for året og derfor sammenligneligt med AKU gennemsnittet 
for årets 4 kvartaler. Både niveauet for og ændringerne varierer mellem opgørel-
serne, som det fremgår af tabellen. 
 
 Tabel A   Arbejdsstyrke 

 RAS AKU (4.kvt.) AKU (gns.) NR og CRAM 
   --------------------------  1.000 personer  --------------------------- 
2005 2.845 2.888 2.876 2.884 
2006 2.861 2.914 2.905 2.902 
Ændring     16     26      29      18 

 Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank, Statistikbanken og egne bereg- 
            ninger. 

 
Figur I.21a  Aldersfordelte erhvervs-

frekvenser 
 Figur I.21b Efterlønsfrekvenser 
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Anm.: Erhvervsfrekvenserne er opgjort primo året. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
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Samlet vurderes det derfor, at den konjunkturbetingede stig-
ning i arbejdsstyrken hovedsageligt skyldes tilgang af 
udenlandsk arbejdskraft og ikke af dansk arbejdskraft. 
 
Ledigheden kom i begyndelsen af 2007 ned på et rekordlavt 
niveau på 106.000 personer, hvilket er ca. 35.000 personer 
under det skønnede strukturelle niveau. Det forventes, at 
ledigheden vil stige lidt i de kommende år som følge af af-
dæmpning af efterspørgselspresset. Det relativt høje niveau 
for efterspørgslen vil dog sikre, at stigningen i ledigheden 
bliver begrænset.  
 

 

Lønstigningstakten har været relativt behersket i de senere 
år på trods af den rekordlave ledighed. Der kan være flere 
forklaringer på dette. En forklaring kan være, at en del af le-
dighedsfaldet skyldes, at der de senere år er sket en række 
ændringer i arbejdsmarkedspolitikken, herunder opstram-
ninger i kontanthjælpssystemet og i administrationen af rå-
dighedsreglerne for de ledige, f.eks. i form af øget kontakt 
mellem den ledige og arbejdsformidlingen. Disse ændringer 
kan have bidraget til en reduktion af den strukturelle ledig-
hed, jf. kapitel III. En anden forklaring på de moderate løn-
stigninger kan være, at virksomhederne har gode mulighe-
der for at lade produktionen blive udført i lande, hvor løn-
omkostningerne er lavere end i Danmark. Det kan føre til, at 
lønmodtagerne modererer deres lønkrav. Et tredje forhold 
er, at det danske arbejdsmarked er blevet mere åbent i for-
hold til udenlandsk arbejdskraft f.eks. fra Polen. Øget ind-
vandring af arbejdskraft til især områder med mangel på ar-
bejdskraft kan bidrage til, at de lønstigninger, som ellers vil-
le komme på disse områder, bliver mindre. Det får generelt 
betydning for lønniveauet, fordi afsmitning til andre områ-
der bliver mindre. De relativt lave lønstigninger kan også 
skyldes, at lønstigningstakten almindeligvis først påvirkes 
med en vis forsinkelse af ændringer i ledigheden. Det ven-
tes, at lønstigningstakten vil tiltage i fremskrivningen som 
følge af det fortsat stramme arbejdsmarked, jf. tabel I.10. 
 
 
 

Udsigt til 
begrænset stigning 
i ledigheden 

Beherskede 
lønstigninger  
i de senere år 
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Tabel I.10 Udvikling i lønomkostninger og realløn 
2005 2006 2007 2008 2009

Direkte lønomkostninger 2,7 3,1 4,3 4,5 4,5
Samlede lønomkostninger 2,8 3,2 4,3 4,5 4,5

bidrag fra indirekte lønomkostninger 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Realløn 0,5 1,1 2,3 2,5 2,2
Produktrealløn 1,7 1,1 2,3 2,5 2,2
Produktivitet i private byerhverv 1,5 0,7 0,0 1,4 1,4

     --------------------  Pct.  ---------------------

 
Anm.: Stigningen i de indirekte lønomkostninger i 2005 kan henføres til øgede udgifter til ar-

bejdsskadeforsikring. I 2006 skyldes stigningen i de indirekte omkostninger en stigning i 
ATP- og AER-betalingerne. I 2007 skyldes stigningen øgede bidrag til AER og AES samt 
forlængelse af sygedagpengelovens arbejdsgiverperiode, mens bidraget til Lønmodtagernes 
Garantifond reduceres og derfor trækker i modsat retning. Reallønnen er defineret som de 
direkte lønomkostninger divideret med nationalregnskabets forbrugsdeflator, mens pro-
duktreallønnen er defineret som de samlede lønomkostninger divideret med BVT-deflato-
ren for private byerhverv. Timeproduktiviteten er defineret som BVT divideret med antal 
arbejdstimer i de private byerhverv. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank, Økonomisk Redegørelse, 
december 2006 og egne beregninger. 

 

 
 
Forventningerne om tiltagende lønstigningstakter understøt-
tes også af de aftaler, der er indgået i forbindelse med for-
årets overenskomstaftaler. På normallønsområdet, der udgør 
16 pct. af de ansatte under DA, resulterede overenskomster-
ne i aftaler om lønstigninger på over 4 pct. om året i over-
enskomstperioden. På hovedparten af overenskomstområ-
derne fastsættes dog alene mindstebetalings- og minimal-
lønssatser centralt. For at beregne betydningen for de for-
ventede lønstigninger af de indgåede overenskomster må 
der gøres antagelser om, hvordan andre lønninger påvirkes 
af de aftalte stigninger i mindstesatserne. Hvis det antages, 
at de aftalte stigninger i mindstebetalings- og minimalløns-
satser er norm for reguleringen af alle lønninger, kan det be-
regnes, at lønstigningerne på mindste- og minimalløns-
området vil udgøre knap 4 pct. i begyndelsen af overens-
komstperioden og godt 3 pct. i de sidste år af overens-

To indgåede aftaler 
indikerer højere 
lønstigningstakt 
fremover 
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komstperioden 2007-09. Beregningen tager udgangspunkt i, 
at lønfordelingen er uændret i overenskomstperioden.4 
 
De faktiske lønreguleringer, der forhandles lokalt, vil være 
påvirket af bl.a. konjunktur- og konkurrencesituationen og 
muligheden for at tiltrække og fastholde kvalificeret ar-
bejdskraft. Derfor må det i den nuværende konjunktursitua-
tion forventes, at der lokalt aftales højere lønstigninger end 
de centralt aftalte reguleringer af mindste- og minimalløns-
satser. I figur I.22a er den faktiske lønudvikling vist sam-
men med et beregnet teknisk referenceforløb for perioden 
1998-2006. Referenceforløbet er baseret på de overens-
komstmæssigt fastsatte satsændringer og en beregnings-
teknisk antagelse om procentuelt fuldt gennemslag af æn-
dringer i overenskomstelementerne. Figur I.22b viser, at der 
er en tendens til, at en periode med en relativt lav ledighed 
efterfølges af lønstigninger, der ligger over det tekniske 
referenceforløb baseret på de indgåede overenskomster. Det 
understøtter argumentet for, at det i den nuværende situati-
on, hvor ledigheden er lav, kan forventes, at der ved de 
lokale lønforhandlinger vil blive aftalt højere lønstigninger 
end den regulering af mindste- og minimallønssatserne, der 
er aftalt ved de centralt indgåede overenskomster. Det 
forventes bl.a. på denne baggrund, at lønstigningerne i de 
kommende år vil blive på ca. 4½ pct., hvilket er noget 
højere end de lønstigninger, der er aftalt i forbindelse med 
de indgåede overenskomster.  
 

 
4) I beregningerne indgår bl.a. også en forhøjelse af pensionsbidrag 

og indførelsen af en fritvalgskonto. 

De lokale lønaftaler 
påvirkes af 
konjunktur-
udviklingen 
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Figur I.22a Faktiske og overens-
komstaftalte lønstignin-
ger 

 Figur I.22b Ledighed og forskel 
mellem faktiske og 
aftalte lønstigninger 
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Anm.: Reststigningen, der fremgår af figur I.22b, viser forskellen mellem den faktiske lønstigning 
og referenceforløbet. Referenceforløbet er baseret på fire overenskomstmæssigt fastsatte 
lønelementer: Lønsatser, pensionsbidrag, arbejdstid samt løn under sygdom og barsel. Bidra-
gene fra arbejdstid samt løn under sygdom og barsel er samlet i kategorien Feriefridage mv. 
Der er elementer i overenskomstforligene, der ikke er medtaget i beregningerne – f.eks. ret 
til uddannelse ved afskedigelse. Den faktiske løn er timefortjenesten for arbejdere under DA.  

Kilde: Finansministeriet, Statistikudvalgets Statusrapport 3. kvartal 2006, Dansk Arbejdsgiver-
forening, Konjunkturstatistik, 4. kvartal 2006 og Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 

 
 
Inflationen har ligget på omkring 2 pct. om året og forven-
tes også at ligge på dette niveau i de kommende år, jf. tabel 
I.11. Der har således ikke været et generelt opadgående 
inflationspres. De hidtil beherskede lønstigninger har lagt en 
dæmper på prisstigningstakten, mens importprisstigningerne 
– især stigningen i oliepriserne – har givet et positivt bidrag 
til prisstigningstakten. 
 
I de kommende år ventes importpriserne at lægge en dæm-
per på inflationen. Det er især antagelsen om en uændret 
oliepris, der ventes at virke dæmpende på inflationstakten. 
Derimod vil de stigende lønomkostninger bidrage til et 
opadgående pres på inflationen. 
 
 

Beherskede 
lønstigninger har 
virket dæmpende 
på inflationen 

Fremadrettet vil 
importpriserne 
dæmpe inflationen 
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Tabel I.11 Ændringer i centrale prisindeks 
2005 2006 2007 2008 2009

Forbrugerpriser 2,2 2,1 2,0 2,0 2,2
Importpriser 3,8 2,9 0,3 1,0 1,2
Eksportpriser 5,8 2,3 0,7 1,3 1,4
Kontantpris på bolig 17,4 21,1 3,8 2,0 2,0

   --------------------  Pct.  -------------------

 
Anm.: Udviklingen i forbrugerpriserne er udtrykt ved væksten i deflatoren for det private forbrug. 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 

Selvom efterspørgselspresset generelt ikke har øget inflati-
onstakten, så er omkostningerne i byggeriet dog steget 
betragteligt. Det er især priserne på byggematerialer, der har 
fået de samlede omkostninger til at stige. Stigningen i 
byggeomkostningerne er således markant højere, end de har 
været i mere end 15 år, jf. figur I.23.  
 
 
Figur I.23 Årlig stigning i byggeomkostningerne 
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Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 
 
I.6 De offentlige finanser 
 
I 2006 var overskuddet på de offentlige finanser 69 mia. kr., 
hvilket svarer til 4,2 pct. af BNP, jf. figur I.24a og bilags-
tabel I.10. I prognoseperioden ventes fortsat  store overskud  

Dog inflationspres  
i byggeriet 

Stort overskud  
og hurtig 
gældsnedbringelse 
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Figur I.24a Offentlig saldo Figur I.24b Offentlig bruttogæld 
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Anm.: Det er antaget, at ændringen i den offentlige bruttogæld (ØMU-gælden) i fremskrivningsperio-
den er lig den offentlige sektors saldo ekskl. sociale kasser og fonde. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, ADAM’s databank og egne beregninger. 

 
 
på den offentlige saldo, om end overskuddet i 2009 skønnes 
at falde til 3 pct. af BNP. De fortsat store overskud på de 
offentlige finanser medfører en hurtig nedbringelse af den 
offentlige bruttogæld, der ventes at udgøre under 20 pct. af 
BNP i prognosens sidste år, jf. figur I.24b. 
 
Den gunstige konjunktursituation med historisk høj beskæf-
tigelse og forholdsvis høj vækst i det private forbrug medfø-
rer høje indtægter fra skatter og afgifter. Endvidere betyder 
den forbedrede beskæftigelsessituation, at udgifterne til 
overførselsindkomster er forholdsvis lave. Samtidig har den 
høje oliepris betydet ekstraordinært høje indtægter fra olie- 
og gasudvindingen i Nordsøen. Den positive konjunktur-
situation i prognoseperioden bidrager derfor stærkt til 
overskuddene på den offentlige saldo. De solide overskud 
på de offentlige finanser skyldes også, at arbejdsstyrken i 
disse år er højere, end den nogensinde tidligere har været, 
hvilket til dels skyldes befolkningens alderssammensætning.  
 
Udviklingen i de offentlige udgifter, der hovedsageligt ud-
gøres af offentligt forbrug, overførselsindkomster og offent-
lige investeringer, er angivet i tabel I.12. Den faldende le-
dighed gennem 2005 og 2006 har betydet et fald i udgiften 
til dagpenge og kontanthjælp. Som resultat af den nedsatte 
folkepensionsalder er antallet af førtidspensionister og an-
tallet af efterlønsmodtagere faldet i 2005 og 2006, mens an-
tallet af folkepensionister er steget. Den samlede udgift til 

Offentligt overskud 
stærkt 
konjunkturfølsomt 

Lille stigning i 
indkomst-
overførsler 
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overførselsindtægter korrigeret for satsreguleringer er faldet 
i de senere år. Den stærke konjunktursituation betyder også, 
at udgiften til dagpenge falder i år, mens den demografiske 
udvikling trækker udgiften til bl.a. folkepension i modsat 
retning.  
 
 

Tabel I.12 Den offentlige sektors indtægter og udgifter 
2005 2006 2007 2008 2009

Mia. kr.
Indirekte skatter                   295 19,8 17,2 6,9 7,2 11,5
Direkte skatter                     483 42,1 -1,9 10,8 14,4 16,1

heraf personlige skatter         323 12,9 16,4 11,8 10,3 12,8
selskabsskatter         59 12,8 -0,3 -5,5 2,2 -1,1
pensionsafkastbeskatning 14 13,5 -23,3 0,1 0,0 0,4
arbejdsmarkedsbidrag    71 2,3 4,3 3,4 1,2 3,2

Andre skatter                       21 -0,1 0,7 0,5 0,4 0,6
Indtægter i alt                     799 61,8 16,0 18,1 22,0 28,2
Offentligt forbrug                  418 13,0 16,9 17,0 18,3 19,4
Indkomstoverførsler                 241 3,5 -0,8 5,7 10,2 12,0
Offentlige investeringer            30 1,3 3,1 -0,6 1,3 1,4
Øvrige udgifter, netto              40 -0,1 -0,4 -1,1 -0,1 -2,0
Udgifter i alt                      730 17,8 18,8 21,0 29,7 30,9
                                    
Saldo                               69 72 69 66 59 56
                                    
Saldo                               4,2 4,6 4,2 3,9 3,3 3,0
Offentlig bruttogæld                30,2 36,3 30,2 25,1 20,9 17,1
Skattetryk                          48,8 50,4 48,8 47,9 47,4 47,1

--------------------  Pct. af BNP  -------------------

---------  Ændring i mia. kr. ---------
2006

  ---------------  Mia. kr.  -------------

 
Anm.: Det er antaget, at ændringen i den offentlige bruttogæld i fremskrivningsperioden er lig 

den offentlige sektors saldo ekskl. sociale kasser og fonde.  
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger.  
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Det offentlige forbrug, der i 2006 udgjorde 418 mia. kr., 
steg realt med 1,2 pct. sidste år. Fra 2007 og frem vil væk-
sten som en konsekvens af udmøntningen af globaliserings-
puljen være højere end forudsat i 2010-planen, mens kom-
munalreformens betydning for udviklingen i udgiften til det 
offentlige forbrug på kort sigt er vanskelig at vurdere. I 
indeværende år forventes det offentlige forbrug at stige med 
1,5 pct., hvilket er en anelse mere end budgetteret. Den 
faktiske vækst i det offentlige forbrug har de senere år haft 
en tendens til at overstige den budgetterede vækst. I progno-
sens to sidste år antages det offentlige forbrug at stige med 
1,1 pct. pr. år.  
 
Knap 70 pct. af det offentlige forbrug udgøres af lønninger 
til de offentligt ansatte, som i 2006 udgjorde 816.000 perso-
ner. Den offentlige beskæftigelse faldt med omkring 1.500 
personer sidste år, men den største del af faldet kan tilskri-
ves en reduktion i antallet af kontanthjælpsmodtagere i indi-
viduel jobtræning, som tælles med i den offentlige beskæf-
tigelse. I prognoseperioden forventes den offentlige beskæf-
tigelse at stige med omkring 1.000 personer årligt. 
 
En anden stor post på det offentlige forbrug er varekøbet, 
der i 2006 udgjorde godt 150.000 kr. pr. offentligt ansat. 
Varekøbet udgøres af køb af varer og tjenesteydelser i den 
private sektor. Øget brug af udlicitering eller øget vikar-
dækning formidlet gennem vikarbureauer giver sig derfor 
udslag i et øget varekøb. Siden begyndelsen af 1980’erne er 
varekøbet steget i forhold til lønsummen, der foruden af 
antallet af beskæftigede også er påvirket af de ansattes 
anciennitet og uddannelsesmæssige baggrund. 
 
I 2006 steg den offentlige sektors reale bruttoinvesteringer 
med 6,6 pct., mens de i år forventes at falde med ca. 4 pct. 
Den offentlige sektors faste nyinvesteringer er ganske vist 
budgetteret til nominelt at falde med 4,7 pct. i år, hvilket 
indikerer et realt fald på knap 7 pct. Niveauet for de offent-
lige investeringer var imidlertid ved årets begyndelse meget 
højt, hvilket betyder, at investeringerne i løbet af i år skal 
falde markant, hvis det budgetterede fald skal realiseres. Et 
så anseeligt fald vil endvidere bringe de offentlige investe-
ringers andel af BNP ned på et af de laveste niveauer siden 
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1990. Fra 2008 og frem antages de offentlige investeringer 
at vokse med 2 pct. årligt, hvilket svarer til den gennemsnit-
lige vækstrate gennem de seneste 10 år.  
 
I 2005 var skattetrykket historisk højt, selvom skattestop-
pets nominalprincip samt lettelsen af personskatten i 2004 
isoleret set betød et lavere skattetryk. Imidlertid var pensi-
onsafkastbeskatningen på et usædvanligt højt niveau, bl.a. 
som følge af betydelige kursstigninger på aktiemarkedet, og 
samtidig betød den høje oliepris, at selskabsskatten fra olie- 
og gasudvindingen i Nordsøen var høj. Et betydeligt fald i 
provenuet fra pensionsafkastskatten i 2006 samt en mindre 
reduktion i selskabsskatten i 2007 betyder, at skattetrykket 
falder. Også de indirekte skatters bidrag til det samlede 
skattetryk ventes at falde, hvilket bl.a. hænger sammen med 
faldet i bilsalget. Det samlede skattetryk skønnes på den 
baggrund at udgøre 47,1 pct. af BNP i 2009 mod 50,4 pct.  i 
2005. 
 
Den Særlige Pensionsopsparing (SP), der er midlertidigt 
suspenderet, skal drøftes af regeringen og Dansk Folkeparti 
i løbet af 2007. I prognosen antages det bl.a. i lyset af kon-
junktursituationen, at SP genindføres fra 2008. Det er end-
videre antaget, at arbejdsmarkedsbidragssatsen som følge af 
et forventet overskud i arbejdsmarkedsfonden nedsættes til 
7,8 pct. i 2008 og 2009. I boks I.4 nedenfor er reglerne for 
regulering af arbejdsmarkedsbidragssatsen skitseret. Ar-
bejdsmarkedsfonden finansierer bl.a. statens udgifter til 
dagpenge, aktivering, førtidspension og efterløn. 
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Boks I.4  Arbejdsmarkedsbidrag og –fond 
 

Arbejdsmarkedsbidraget blev oprindeligt indført i 1994 og udgør 8 pct. af lønind-
komsten. Det betales af alle lønmodtagere og selvstændige. Der betales ikke ar-
bejdsmarkedsbidrag af sociale ydelser, overførselsindkomster, pensioner eller 
kapitalindkomster. Arbejdsmarkedsbidraget indbetales til en arbejdsmarkedsfond, 
som også får indtægter fra medlemsbidrag fra a-kasserne, forsikringsbidrag fra 
frivilligt forsikrede samt mindre arbejdsgivere. 
 
Arbejdsmarkedsfonden finansierer udgifterne til arbejdsløsheds-, syge- og bar-
selsdagpenge, aktiv beskæftigelsesindsats, arbejdsmarkedsuddannelserne, efter- 
og videreuddannelse, orlovsordninger, efterløn, overgangsydelse, førtidspension, 
revalidering samt skåne- og fleksjob. 
 
Arbejdsmarkedsbidraget fastholdes på 8 pct., så længe der er underskud i ar-
bejdsmarkedsfonden, idet underskud finansieres af staten. Hvis der på basis af det 
skøn for udgifter og indtægter, der ligger til grund for finanslovsforslaget, er 
overskud i arbejdsmarkedsfonden, skal arbejdsmarkedsbidraget nedsættes. Frem-
skrivningen, der lå til grund for finanslovsforslaget 2007, indebar ikke overskud i 
fonden, og en reduktion af arbejdsmarkedsbidraget kan derfor tidligst ske i 2008. 
Hvis arbejdsmarkedsbidraget på et tidspunkt er blevet reduceret i forhold til de 
nuværende 8 pct., ændres finansieringsreglen. Efterfølgende underskud vil inde-
bære, at satsen reguleres opad efter reglerne fastlagt i lovgivningen, jf. anmærk-
ningen til §34 i finansloven for finansåret 2007. Det er således muligt, at satsen 
kommer over 8 pct., hvis den på et tidspunkt har været reduceret til et lavere ni-
veau.  
 
Det er udelukkende de budgetterede udgifter og indtægter, der ligger til grund for 
fastlæggelsen af arbejdsmarkedsbidraget. Selvom den økonomiske udvikling i 
f.eks. 2007 skulle vise sig at blive bedre end skønnet ved finanslovsforslagets 
fremlæggelse og medføre, at der opstår et overskud i fonden, har dette ikke kon-
sekvenser for fastlæggelse af arbejdsmarkedsbidraget i de efterfølgende år.    
 
Ændringer i arbejdsmarkedsbidraget påvirker reguleringen af offentlige overfør-
selsindkomster i samme år som ændringen finder sted, jf. satsreguleringsloven. 
Det betyder, at en reduktion i arbejdsmarkedsbidraget øger den disponible ind-
komst både for dem, der betaler bidraget, og for personer, der modtager offentlig 
overførselsindkomst. Ændringer i arbejdsmarkedsbidraget virker derfor på samme 
måde som en ændring i en bruttoskat på både arbejds- og overførselsindkomst.  
 
                                                                                                                   Fortsættes 
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Boks I.4 Arbejdsmarkedsbidrag og –fond, fortsat 
 

Det var et centralt argument for indførelse af arbejdsmarkedsbidraget, at det ville 
synliggøre statens udgifter til arbejdsmarkedsformål, jf. Udredningsudvalget om 
arbejdsmarkedets strukturproblemer (Zeuthenudvalget).a Udvalget diskuterede 
endvidere muligheden for, at der kunne være løndæmpende konsekvenser af at 
synliggøre omkostningerne ved arbejdsløshed, da overenskomstresultater, der led-
te til en lav ledighed, automatisk ville udløse reduktioner i arbejdsmarkedsbidra-
get. Indførelsen af arbejdsmarkedsbidraget var en del af en skattereform, som in-
debar, at man opnåede en beskatning baseret på en meget bred skattebase. 
 
Udviklingen efter Zeuthenudvalgets rapport har bidraget til, at argumenterne for 
at regulere arbejdsmarkedsbidragssatsen med udviklingen i udgifterne i arbejds-
markedsfonden er blevet væsentligt svækket. For det første har ændringer i lov-
givningen ført til, at flere udgiftstyper henføres til arbejdsmarkedsfonden. Fonden 
afholder dermed en lang række udgifter, som kun i begrænset omfang påvirkes af 
overenskomstresultatet, men som til gengæld påvirkes markant af politiske æn-
dringer i velfærdssystemet. For det andet har strukturen i løndannelsen i væsent-
ligt omfang ændret sig i retning af en øget decentralisering, hvilket betyder, at den 
enkelte lønaftale i sig selv ikke kan forventes at påvirke den samlede ledighed og 
derfor isoleret set ikke påvirker størrelsen af arbejdsmarkedsbidraget. 
 
På denne baggrund vurderes det, at de argumenter, der måtte have været for at 
regulere arbejdsmarkedsbidraget med overskuddet, i dag er bortfaldet, mens ar-
gumenterne imod denne løsning tværtimod er styrket. Problemerne med at regule-
re arbejdsmarkedsbidraget i takt med fondens overskud er for det første, at dette 
fører til en finanspolitisk lempelse i højkonjunktur og til en finanspolitisk stram-
ning i en lavkonjunktur. Det er det modsatte af, hvad der er brug for, jf. kapitel II. 
For det andet betyder sammensætningen af fondens udgifter, at strukturreformer 
på f.eks. tilbagetrækningsområdet utilsigtet får afgørende indflydelse på arbejds-
markedsbidragets størrelse. Eksempelvis betyder ændringen af pensionsalderen 
fra 67 til 65 år, at de udgifter, der indgår i arbejdsmarkedsfonden, reduceres mar-
kant, fordi 65 og 66-årige ikke længere modtager efterløn og førtidspension (som 
indgår i udgifterne til arbejdsmarkedsfonden), men i stedet folkepension (som 
ikke indgår i udgifterne). Uden ændringen ville udgifterne have været højere, og 
det forudsete behov for reduktion i arbejdsmarkedsbidraget ville være udeblevet. 
 
a) Udredningsudvalget (1992): Rapport fra Udredningsudvalget om arbejdsmarkedets strukturpro-     

blemer. København. 
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Arbejdsmarkedsreformer har siden midten af 1990’erne bi-
draget til at sænke den strukturelle ledighed og i takt med, at 
den faktiske ledighed har tilpasset sig, er der sket et fald i 
arbejdsmarkedsfondens udgifter til dagpenge. Ikke desto 
mindre er efterlønsreformen den altovervejende årsag til det 
skønnede overskud i arbejdsmarkedsfonden. Efterlønsrefor-
men fra 1999 betød, at pensionsalderen blev nedsat fra 67 til 
65 år, hvilket bl.a. resulterede i færre udgifter til efterløns-
modtagere og førtidspensionister. Også fremover må det 
formodes, at ændringer i tilbagetrækningsalderen vil forår-
sage store ændringer i arbejdsmarkedsfondens indtægter og 
udgifter, jf. boks I.5.  
 
Det er ikke kun strukturreformer, som har indflydelse på 
fondens saldo. Den nuværende højkonjunktur med lav le-
dighed og høj beskæftigelse har resulteret i større indtægter 
og lavere udgifter til dagpenge. Herved bidrager den nuvæ-
rende højkonjunktur til, at der i 2007 for første gang ser ud 
til at blive overskud i arbejdsmarkedsfonden. Ifølge loven 
om arbejdsmarkedsbidrag skal bidraget nedsættes, hvis der 
er budgetteret et overskud i arbejdsmarkedsfonden, når for-
slaget til finansloven for det pågældende år fremlægges. Da 
finansloven for 2007 blev fremlagt i august 2006, var skøn-
net for ledigheden højere end den faktiske ledighed på 
nuværende tidspunkt. Det højere skøn for ledigheden i 
finanslovsforslaget indebar, at arbejdsmarkedsfondens ud-
giftsside blev overvurderet, hvilket betød, at der i finans-
lovsforslaget blev budgetteret med et lille underskud i ar-
bejdsmarkedsfonden i 2007. Som følge af det budgetterede 
underskud blev arbejdsmarkedsbidragssatsen i 2007 fast-
holdt på 8 pct. 
 
Finanspolitikken har bidraget positivt til væksten igennem 
de seneste år, jf. tabel I.13. Det er især det offentlige for-
brug samt skattestoppets nominalprincip, som udhuler real-
værdien af punktafgifter og ejendomsværdiskatten, der har 
bidraget til finanspolitikkens aktivitetsvirkning. I de kom-
mende år ventes finanspolitikkens bidrag til den økonomis-
ke vækst også at være positiv, men mere beskedent. I 2007 
bidrager især den kraftige vækst i det offentlige forbrug til 
finanseffekten, mens det forventede fald i de offentlige in-
vesteringer  trækker  i  modsat  retning.  Også  i  2008  giver  
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skyldes ændret 
pensionsalder 

Udsigt til overskud 
i arbejdsmarkeds-
fonden i 2007 

Svagt positiv 
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Boks I.5 Arbejdsmarkedsfonden frem mod 2035 
 

Ændringer i f.eks. tilbagetrækningsordninger har stor betydning for de udgifter, 
der henregnes til arbejdsmarkedsfonden, jf. boks I.4. Det illustreres i denne boks, 
hvordan ændringerne i tilbagetrækningsordningerne som følge af velfærdsrefor-
men fra 2006 påvirker fondens overskud under forudsætning af, at den nuværende 
arbejdsmarkedsbidragssats på 8 pct. fastholdes. Med gældende regler skal et bud-
getteret overskud i fonden føre til en reduktion i arbejdsmarkedsbidraget, mens et 
budgetteret underskud opstået efter reduktionen skal føre til en stigning i ar-
bejdsmarkedsbidragssatsen. 
 
En fremskrivning af arbejdsmarkedsfondens budget er vist i figur A. Givet de 
antagelser, som ligger til grund for fremskrivningen, vil fonden få overskud i 
2007. Det udløser imidlertid ikke en reduktion i satsen, fordi der ikke var budget-
teret med overskud ved finanslovsforlagets fremlæggelse. Hvis Finansministeriets 
fremskrivning svarer til den her viste, vil overskuddet fra 2008-09 udløse en re-
duktion i arbejdsmarkedsbidraget. Frem til omkring 2019 er overskuddet begræn-
set. Fra 2019 stiger overskuddet voldsomt, men falder igen drastisk fra omkring 
2025, og et par år senere bliver overskuddet vendt til et underskud.  
 

Figur A  Overskud i arbejdsmarkedsfonden 2006-2035 
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Den markante udvikling fra 2019 til 2028 er alene en konsekvens af velfærds-
reformen. Overskuddet opstår, fordi antallet af årgange, der modtager efterløn i et 
givet år, gradvist reduceres fra fem til tre i perioden 2019 til 2022. I 2022-23 er 
der kun tre årgange, der modtager efterløn. Det giver lavere udgifter i arbejdsmar-
kedsfonden. I takt med at pensionsalderen forøges fra 2024 til 2028, forøges an-
tallet af årgange, der modtager både efterløn og førtidspension. Udgifterne i ar- 
bejdsmarkedsfonden stiger derfor i takt med, at antallet af modtagere af disse 
ydelser forøges. Indtægterne i arbejdsmarkedsfonden stiger også, fordi arbejds-
styrken og  beskæftigelsen  vokser,  når pensionsalderen forøges, men  det er  ikke 
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Boks I.5 Arbejdsmarkedsfonden frem mod 2035, fortsat 
 

tilstrækkeligt til at opveje stigningen i fondens udgifter. Efter 2025 indekseres ef-
terlønsalderen med stigningen i restlevetiden for en 60-årig hvert 5. år. Pensions-
alderen følger stigningen i efterlønsalderen med 5 års forsinkelse. Det betyder, at 
pensionsalderen gradvis vokser, således at gradvis flere årgange potentielt modta-
ger førtidspension. Det fører over tid til højere udgifter i arbejdsmarkedsfonden 
og dermed til en tendens til stigende arbejdsmarkedsbidrag. 
 
Hvis reguleringen af arbejdsmarkedsbidraget med overskuddet i arbejdsmarkeds-
fonden fastholdes, vil indfasningen af velfærdsforliget derfor føre til en reduktion 
af bidraget i perioden 2019-22 efterfulgt af en gradvis stigning frem til 2030. Efter 
2030 vil der være en tendens til, at arbejdsmarkedsbidraget gradvist stiger i takt 
med stigningen i pensionsalderen.  
  
Den viste fremskrivning skal illustrere problemstillingens størrelsesorden og er 
naturligvis forbundet med en betydelig usikkerhed. Der anvendes følgende forud-
sætninger i beregningen: For perioden 2007-2009 anvendes fremskrivningen på 
SMEC-modellen til at fremskrive udgifter og indtægter i arbejdsmarkedsfonden. I 
årene fra 2010 til 2035 anvendes DREAM’s fremskrivning af overførsels-
indkomstgrupper og beskæftigede, som tager højde for den demografiske udvik-
ling, tidligere vedtagne politikændringer samt implementeringen af velfærdsforli-
get.   
 
Udgiftsposterne i fonden fremskrives fra 2010 med udviklingen i overførselsind-
komstgrupperne, satsreguleringsprocenten og den gennemsnitlige sats for de en-
kelte udgiftstyper pr. person beregnet på grundlag af Finansloven 2007. Udviklin-
gen i arbejdsløshedsdagpengene afhænger af udviklingen i ledigheden, som anta-
ges at nå op på det strukturelle niveau på ca. 4,7 pct. af arbejdsstyrken i 2015. 
Satsreguleringsprocenten beregnes med udgangspunkt i årslønnen og med fradrag 
af satspuljen på 0,3 pct. Der er ikke taget højde for den aftalte stigning i arbejds-
markedspensionsindbetalingsprocenten. Lønudviklingen antages i årene 2008-
2012 at være 3,75 pct., og i 2013-2035 at være 3,5 pct. En række andre udgiftspo-
ster såsom f.eks. aktiv beskæftigelsesindsats, arbejdsmarkedsuddannelser og 
fleksjob antages at udvikle sig upåvirket af udviklingen i ledighed og beskæftigel-
se. 
 
Tilsvarende fremskrives indtægterne med udviklingen i beskæftigelse og løn. 
Beregningerne er baseret på, at arbejdsmarkedsbidragssatsen forbliver uændret på 
8 pct. 
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væksten i det offentlige forbrug et positivt bidrag, som yder-
ligere forstærkes af nedsættelsen af arbejdsmarkedsbidraget. 
I 2009 antages finanspolitikken at være stort set neutral i 
forhold til den økonomiske vækst. 
  
Den Særlige Pensionsopsparing (SP) er ikke en skat, og en 
eventuel genindførelse af SP indgår derfor ikke i den bereg-
nede finanseffekt. I prognosen antages SP genindført i 2008, 
hvilket isoleret set anslås at bidrage til, at væksten i det 
private forbrug reduceres med 0,2 pct.point svarende til en 
reduktion af BNP-væksten på knap 0,1 pct.point.  
 
 

Tabel I.13 Finanseffekt 2003-2009 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
   ------------------------  Pct.point  ----------------------- 
Udgifter i alt 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 
  heraf offentligt forbrug 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 
           off. investeringer -0,1 0,1 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,0 
           Indkomstoverførsler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Indtægter i alt 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 
  heraf personlige skatter 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
           Boligskatter 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
           Punktafgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 
Finanseffekt i alt 0,2 0,5 0,3 0,4 0,1 0,2 0,1 

 

Anm.: Finanseffekten angiver finanspolitikkens aktivitetsvirkning, målt som finanspolitikkens vækst-
bidrag til BNP i forhold til en situation med neutral finanspolitik. Med neutral finanspolitik for-
stås f.eks., at indkomstskattesatserne holdes konstante, at punktafgiftssatserne realt er uændre-
de, at satserne for indkomstoverførsler følger satsreguleringen, og at offentlig beskæftigelse ud-
gør en fast andel af den strukturelle arbejdsstyrke. Et positivt tal indikerer en aktivitetsfrem-
mende virkning af finanspolitikken. For udgiftsposterne betyder dette øgede udgifter og for ind-
tægtsposterne mindskede indtægter målt ved det direkte provenu (som er størrelsen af den del
af ændringen i en budgetpost, der kan henføres til ændringen i finanspolitikken). Ikke alle bud-
getposter er vist særskilt, men er indeholdt i totalposterne. 

Kilde: Egne beregninger på SMEC. 
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I.7 Aktuel økonomisk politik 
 
Væksten i dansk økonomi ser ud til at have toppet. Væksten 
i 2006 var over 3 pct., men i andet halvår af 2006 aftog 
stigningstakten i den indenlandske efterspørgsel, herunder 
især væksten i det private forbrug. Ledigheden er det sene-
ste år faldet med 40.000 personer, og beskæftigelsen er 
steget med 50.000 personer. Den lave ledighed er glædelig, 
men den betyder også, at virksomhederne har problemer 
med at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft. Dansk økonomi be-
finder sig således nær kapacitetsgrænsen.  
 
Den stærke vækst i efterspørgslen i de senere år er i vid ud-
strækning blevet tilfredsstillet ved øget import, og stignin-
gen i beskæftigelsen skyldes til dels udenlandsk arbejds-
kraft. Indtil videre har lønstigningerne været moderate, men 
det stramme arbejdsmarked og resultatet af de netop over-
ståede overenskomstforhandlinger tyder på højere lønstig-
ninger de kommende år. De ventede lønstigninger indebæ-
rer en vækst i reallønnen, der er klart højere end produktivi-
tetsstigningen. 
 
Den historisk lave ledighed indebærer en reel risiko for, at 
lønstigningerne inden for visse brancher kan overstige det 
lønskøn, der ligger i indeværende prognose. Markant højere 
lønstigninger vil forringe de udlandskonkurrerende erhvervs 
mulighed for at fastholde deres markedsandele. En anden ri-
siko i den nuværende situation er, at de relativt høje lønstig-
ninger indlejrer sig i forventningsdannelsen. Herved risike-
rer de relativt høje lønstigninger at fortsætte i en årrække 
efter, at det aktuelle pres i økonomien er aftaget. Dette kan 
resultere i en mere snigende konkurrenceevneforværring. I 
begge tilfælde kan resultatet blive en længerevarende perio-
de med lav vækst og stigende ledighed. 
 
Med udgangspunkt i den forventede BNP-vækst i progno-
sen og OECD’s bud på den trendmæssige udvikling i det 
potentielle BNP skønnes det, at output-gap (forskellen mel-
lem faktisk og potentielt BNP) aktuelt udgør omkring 1½ 
pct. af BNP. Et positivt output-gap i denne størrelsesorden 
er udtryk for et betydeligt efterspørgselspres, hvilket er i 
overensstemmelse med, at den faktiske ledighed ligger 

Væksten har  
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… men udsigt 
til højere 
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fremover 
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overophedning … 
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mærkbart under skønnet for den strukturelle ledighed, jf. 
kapitel III. Som det fremgår af figur I.25, forventes der kun 
et svagt fald i output-gap i de kommende år. Dette afspejler, 
at BNP-vækstraten i prognosen kun er marginalt lavere end 
OECD’s skønnede trendvækstrate på 1½ pct. om året. 
 
 
Figur I.25 Output-gap 
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Anm.: Figuren viser forskellen mellem faktisk BNP (forventet BNP i 
henhold til prognosen fra 2007-09) og potentielt BNP i pct. af 
potentielt BNP. Potentielt BNP, der indebærer en trendvækstrate 
på 1½ pct. i perioden 2007-09, er beregnet af OECD. 

Kilde: OECD, Economic Outlook no. 80, Danmarks Statistik, National-
regnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 

 
 
På kort sigt indebærer den fortsatte mangel på arbejdskraft 
en betydelig risikofaktor i dansk økonomi. Der er derfor be-
hov for tiltag, der kan reducere output-gap – enten gennem 
lavere efterspørgsel eller gennem tiltag, der hurtigt kan øge 
arbejdsudbuddet eller reducere strukturledigheden. I kapitel 
III præsenteres en række forslag til ændringer i arbejdsmar-
kedspolitikken, der skønnes at kunne reducere strukturledig-
heden med ca. 35.000 personer. Effekterne af disse forslag 
vil ikke slå fuldt igennem på kort sigt, men vil dog klart 
medvirke til at mindske det aktuelle pres på arbejdsmarke-
det. Derudover er der, som påpeget i kapitel III, mulighed 
for at øge arbejdsudbuddet gennem øget import af arbejds-
kraft, blandt andet ved en hurtig afvikling af østaftalen, og 

Behov for hurtig 
styrkelse af 
arbejdsudbuddet 
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gennem et målrettet beskæftigelsesfradrag til de ældre på 
arbejdsmarkedet. 
 
Finanspolitikken har de seneste år bidraget til væksten i ef-
terspørgslen. Også i de kommende år vil kombinationen af 
skattestoppet og en relativt høj vækst i de offentlige udgifter 
stimulere den økonomiske aktivitet, om end i mindre grad 
end i de senere år. Den planlagte finanspolitik bidrager 
dermed ikke til at mindske risikoen for, at de seneste års 
højkonjunktur ender i en overophedning, snarere tværtimod. 
Såfremt der ikke er politisk vilje til at gennemføre arbejds-
markedspolitiske tiltag, der på kort sigt kan øge arbejds-
udbuddet mærkbart, vil der derfor være behov for en væ-
sentlig finanspolitisk stramning i finansloven for 2008. På 
baggrund af analyserne i kapitel II anbefales det i givet fald, 
at finanspolitikken bidrager til en afdæmpning af væksten 
svarende til en finanseffekt på mellem -¼ og -½ pct.point i 
2008. 
 
Suspensionen af den Særlige Pensionsopsparing (SP), der 
blev besluttet i forbindelse med forårspakken, blev i 2005 
forlænget frem til og med 2007. Regeringen har sammen 
med Dansk Folkeparti aftalt, at de i 2007 vil drøfte, om sus-
pensionen af SP skal videreføres. På baggrund af den aktu-
elle konjunktursituation antages det i prognosen, at SP vil 
blive genindført fra 2008. SP blev oprindelig indført som en 
del af et konjunkturstabiliserende indgreb, og suspensionen 
af SP i 2004 var ligeledes begrundet med ønsket om at 
stabilisere konjunkturerne. I lyset af behovet for en finans-
politisk stramning er det vanskeligt at kritisere en genindfø-
relse af SP, som isoleret set skønnes at dæmpe væksten med 
omkring 0,1 pct.point i 2008. Generelt forekommer gentag-
ne ændringer i pensionssystemet dog langt fra oplagte som 
konjunkturregulerende instrument. Dels er pensioner et 
vigtigt element i nogle langsigtede beslutninger for den en-
kelte, dels må tvungen (pensions)opsparing opfattes som et 
ganske usikkert konjunkturregulerende instrument. Virknin-
gen beror på, at tvungen opsparing ikke eller kun vanskeligt 
kan modsvares af mindre opsparing i øvrigt, og dermed 
rammer det primært personer, som er kreditrationerede. 
Hvis suspensionen af den Særlige Pensionsopsparing ikke 
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ophæves, forøges behovet for andre finanspolitiske stram-
ninger. 
 
I henhold til den nuværende lov om arbejdsmarkedsfonden 
skal arbejdsmarkedsbidragssatsen nedsættes, hvis fonden 
udviser overskud ved fremlæggelsen af forslag til finanslov 
for det kommende år. I nærværende konjunkturvurdering 
skønnes det, at der vil blive et overskud i 2008, hvilket in-
debærer, at arbejdsmarkedsbidragssatsen skal nedsættes fra 
8,0 til 7,8 pct., svarende til en forværring af de offentlige fi-
nanser på knap 2 mia. kr. En sådan lempelse af finans-
politikken er uheldig i den nuværende konjunktursituation. 
 
Arbejdsmarkedsfonden og -bidraget blev indført i 1994 som 
led i en større skattereform. Arbejdsmarkedsbidraget, der 
ofte omtales som “bruttoskatten”, bidrog til en udbredelse af 
skattegrundlaget, hvilket muliggjorde en reduktion af mar-
ginalskatterne. Ved indførelsen af arbejdsmarkedsbidraget 
blev det bl.a. diskuteret, om øremærkningen af bidraget 
kunne føre til øget løntilbageholdenhed. Arbejdsmarkeds-
fondens udgiftsområder er siden lovens vedtagelse udvidet 
til også at dække førtidspension, revalidering mv., som er 
udgiftsområder, som arbejdsmarkedets parter kun har en 
meget lille og indirekte indflydelse på. 
 
I lyset af arbejdsmarkedets funktionsmåde i dag med meget 
decentrale lønforhandlinger og arbejdsmarkedsfondens me-
get forskelligartede udgiftsområder er det vanskeligt at fo-
restille sig, at øremærkningen af arbejdsmarkedsbidraget 
har en gunstig effekt på løndannelsen. Den nuværende kon-
struktion indebærer, at finanspolitikken bliver konjunktur-
medløbende og dermed destabiliserende. Samtidig indebæ-
rer konstruktionen, at strukturforbedrende reformer af f.eks. 
efterlønsordningen eller reglerne for førtidspension påvirker 
fondens budget, hvilket gør, at der som en formentlig util-
sigtet sideeffekt af sådanne reformer kan opstå et behov for 
at sænke arbejdsmarkedsbidragssatsen. Der synes derfor ik-
ke at være gode argumenter for reglen om, at arbejdsmar-
kedsbidragssatsen skal fastsættes med udgangspunkt i de 
specificerede udgifter. Det anbefales derfor, at øremærknin-
gen af arbejdsmarkedsbidraget afskaffes. I forhold til ønsket 
om at øge arbejdsstyrken er nedsættelser af arbejdsmarkeds-
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bidraget i øvrigt langt mindre effektive end målrettede ned-
sættelser af marginalskatten eller et øget beskæftigelses-
fradrag. 
 
Befolkningens nuværende sammensætning med en stor an-
del af befolkningen i den erhvervsaktive alder og en for-
holdsvis lille andel af befolkningen, som er pensionister, vil 
gradvis blive ændret i de kommende år. Der vil således bli-
ve flere pensionister og færre i den erhvervsaktive alder. 
Denne befolkningsudvikling fører til en gradvis, men syste-
matisk tendens til forværring af den offentlige sektors saldo 
i de kommende årtier, jf. Dansk Økonomi, Efterår 2006. 
 
På denne baggrund bør en ny mellemfristet plan for dansk 
økonomi frem mod 2020 indeholde målsætninger for væk-
sten i arbejdsstyrken såvel som målsætninger for udgifts- og 
skattepolitikken. De angivne målsætninger bør løbende føl-
ges op af konkrete angivelse af de midler, der skal anvendes 
for at nå målene. 
 
Den nuværende styring efter den reale vækst i de offentlige 
serviceudgifter bør erstattes af et bredere styringsmål, der 
inkluderer såvel serviceudgifter som overførselsindkomster. 
Planen bør derfor indeholde pejlemærker for de offentlige 
udgifters andel af BNP i løbende priser. På indtægtssiden 
bør der ske en ophævelse af skattestoppets nominalprincip, 
der medfører en gradvis udhuling af indtægterne fra punkt-
afgifter og ejendomsværdiskat. En ny mellemfristet plan bør 
sikre fortsatte, om end gradvist aftagende strukturelle over-
skud på den offentlige sektors saldo frem mod 2020. Fra 
dette tidspunkt, hvor velfærdsforliget understøtter en fast-
holdelse af den andel af befolkningen, som er i beskæftigel-
se, bør finanspolitikken tilrettelægges med henblik på i 
gennemsnit at fastholde ligevægt på den offentlige saldo. 
 
Både i den aktuelle konjunktursituation og på længere sigt 
er der behov for at øge arbejdsstyrken. Den danske produk-
tivitetsudvikling har i en årrække været relativt svag, og 
samtidig trækker demografien i retning af en faldende ar-
bejdsstyrke i de kommende årtier. Dette betyder, at væksten 
i dansk økonomi sandsynligvis bliver lavere end i flere af de 
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lande, som Danmark normalt sammenlignes med, og også 
mærkbart lavere, end vi historisk har været vant til. 
 
Den ny mellemfristede plan bør, som nævnt, også indeholde 
målsætninger for væksten i arbejdsstyrken både kvantitativt 
og kvalitativt. En forøgelse af den effektive arbejdsstyrke 
kan ske gennem et større antal personer i arbejdsstyrken, en 
højere gennemsnitlig arbejdstid eller gennem højere produk-
tivitet som følge af øget forskning og uddannelse. En sti-
gende beskæftigelse vil muliggøre en højere vækst i ind-
komsten pr. indbygger og dermed bidrage til et fortsat højt 
velstandsniveau i internationalt perspektiv. Samtidig vil 
højere beskæftigelse skabe et finanspolitisk råderum, der 
gør det muligt enten at lempe kravene til udgiftsvæksten 
eller at gennemføre skattelettelser. Hvis det økonomiske 
råderum ønskes anvendt til skattelettelser, vil lempelser af 
marginalskatten formentlig være det instrument, som vil 
have størst virkning på det effektive arbejdsudbud. Et større 
arbejdsudbud som følge af en lavere skat vil yderligere 
bidrage til det finanspolitiske råderum. 
 
En væsentlig udfordring i de kommende år vil dog under 
alle omstændigheder være at begrænse væksten i de offent-
lige udgifter. Der er en række forhold, som gør, at væksten i 
de offentlige udgifter vil tendere til at stige fremover. For 
det første trækker den demografiske udvikling i retning af 
stigende udgifter til blandt andet sundhed og pleje. For det 
andet er der en tendens til, at produktivitetsstigningerne i 
produktionen af nogle af de ydelser, der i Danmark typisk 
produceres i den offentlige sektor, er lavere end i økonomi-
en generelt. Her tænkes ikke mindst på pleje og pasning. 
Endelig for det tredje er det meget tænkeligt, at befolknin-
gens krav og ønsker til service inden for f.eks. uddannelse, 
sundhed og pleje stiger hastigere end efterspørgslen efter 
andre typer af varer og tjenesteydelser. Alle disse forhold 
trækker i retning af, at udgifterne til det offentlige forbrug 
vil udgøre en stigende andel af den samlede økonomi i 
fremtiden. Hvis dette pres ikke skal slå ud i en stigning i 
skattetrykket, stilles selvsagt store krav til den løbende sty-
ring af udgifterne og effektiviteten i den offentlige sektor. 
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Som led i at imødegå denne udfordring forberedes i øjeblik-
ket en kvalitetsreform. Den erklærede målsætning er at øge 
kvaliteten i den offentlige service uden at øge de offentlige 
udgifter. Der er næppe tvivl om, at der er et potentiale for at 
forbedre effektiviteten i den offentlige sektor, bl.a. igennem 
øget brug af målestokskonkurrence (benchmarking) og øget 
samspil med den private sektor, herunder udlicitering, jf. 
Dansk Økonomi, forår 2004. Sammenlægningen af kom-
muner i forbindelse med strukturreformen indebærer ganske 
givet også muligheder for at høste effektivitetsgevinster.  
 
Det er dog en stor udfordring løbende at øge kvaliteten i den 
offentlige sektor uden at øge de offentlige udgifter. Hvis det 
ikke lykkes at øge effektiviteten, må en opfyldelse af for-
ventningerne om forbedret kvalitet uundgåeligt slå ud i 
højere udgifter. En mislykket kvalitetsreform udgør dermed 
en fare for den finanspolitiske holdbarhed. 
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Bilagstabel I.1  BNP-vækst i udvalgte lande  

2005 2006 2007 2008 2009

USA          9,3 3,2 3,3 2,2 2,8 3,0
Japan        1,9 1,9 2,2 2,0 2,2 2,0
Kina 1,7 10,2 10,7 10,0 9,5 9,5
Tyskland     19,2 1,1 2,9 2,1 2,1 2,1
Frankrig     6,3 1,2 2,0 1,9 2,0 2,1
Italien      3,3 0,2 1,9 1,6 1,5 1,5
UK           10,1 1,9 2,7 2,3 2,3 2,4
Spanien      3,5 3,5 3,8 3,4 3,0 2,5
Holland      4,6 1,5 2,9 2,9 2,6 2,3
Belgien      2,2 1,4 3,0 2,3 2,2 2,2
Schweiz      1,4 1,9 2,7 2,0 1,9 1,7
Østrig       1,2 2,0 3,2 2,6 2,1 2,0
Sverige      12,8 2,9 4,7 3,8 2,9 2,5
Norge        7,5 2,9 2,9 2,9 2,6 2,3
Finland      3,1 3,0 5,5 3,0 2,6 2,0
Irland       2,2 5,5 6,0 5,0 3,7 2,6
Portugal     2,1 0,5 1,3 1,5 1,7 1,7
Grækenland   0,7 3,7 3,8 3,7 3,5 2,5
Danmark      3,1 3,2 1,8 1,4 1,4
EU 79,2 1,8 3,0 2,5 2,3 2,3
EU-15 73,9 1,6 2,8 2,3 2,2 2,1
Nye EU-lande 5,3 4,7 6,1 5,0 4,9 4,9
Euroland 50,6 1,5 2,7 2,3 2,2 2,1
Aftagere     100,0 2,5 3,6 2,9 2,7 2,6

Eksport-
vægte
Andel

      Mængdestigning

       --------------------------  Pct.  --------------------------

 
Anm.:  Eksportvægtene angiver sammensætningen af industrieksporten i 2005. De viste lande aftager

85,6 pct. af Danmarks industrieksport. Væksten i EU-15, de nye EU-lande og Euroland er sam-
menvejet med BNP-vægte, mens aftagere er sammenvejet med eksportvægte. 

Kilde: OECD, Economic Outlook, European Commission, Economic Forecasts Spring 2007, ADAM’s 
databank og egne skøn, bl.a. baseret på oplysninger fra AIECE-institutter. 
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Bilagstabel I.2  Løn- og prisudvikling i udvalgte lande 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

USA       13,4 3,6 3,8 3,7 3,6 3,6 2,9 2,8 2,2 2,3 2,0
Japan     5,9 1,4 1,4 2,0 2,0 2,5 -1,0 -0,4 0,4 0,8 1,5
Kina 3,5 9,0 1,5 2,2 2,3 2,3
Tyskland  17,8 1,5 0,7 2,3 2,6 2,6 1,3 1,5 1,9 1,3 1,3
Frankrig  7,3 3,0 3,1 2,7 2,7 2,7 1,8 1,5 1,4 1,7 1,7
Italien   5,4 2,7 2,8 3,4 3,4 3,0 2,3 2,6 2,0 2,0 2,0
UK        10,4 4,3 5,0 4,0 4,0 3,7 2,5 2,2 2,1 2,0 2,0
Spanien   3,4 3,7 3,2 3,7 3,7 3,4 3,4 3,7 2,8 3,1 2,3
Holland   4,0 3,3 0,1 3,2 3,5 3,0 1,6 1,5 0,9 1,9 1,9
Belgien   4,1 2,5 2,2 2,7 3,0 3,0 3,0 2,3 1,7 1,8 1,8
Schweiz   2,2 1,2 2,2 2,9 3,0 3,0 0,8 1,4 0,9 1,3 1,5
Østrig    1,9 3,0 2,5 3,3 3,5 3,5 1,6 1,7 1,9 2,0 2,0
Sverige   6,0 2,8 3,0 3,6 3,6 3,5 1,0 1,4 2,5 2,6 2,6
Norge     4,8 2,7 4,1 4,4 4,2 4,2 1,2 2,2 2,1 2,6 2,2
Finland   2,2 4,0 3,0 4,0 4,0 4,0 0,4 1,1 1,4 1,5 1,5
Irland    2,2 1,1 2,3 3,1 3,0 2,0
Portugal  0,7 2,5 3,0 1,9 1,8 1,8
Grækenland 0,4 3,7 3,3 3,0 2,8 2,2
Danmark   3,6 3,9 4,3 4,5 4,5 2,2 2,1 2,0 2,0 2,2
EU        70,0 2,0 2,1 2,0 2,0 1,9
EU-15 65,5 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8
Nye EU-lande 4,5 2,2 3,1 3,6 3,1 3,1
Euroland 49,1 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7
Konkurrenter 100,0 2,5 2,4 2,8 2,9 2,8 2,0 1,9 2,0 2,0 1,9

Andel ----------------  Pct.   ----------------  -----------------  Pct.  ---------------

Lønstigning PrisstigningKE-
vægte

 
 

Anm.: KE-vægtene (dvs. dobbeltvejede eksportvægte) afspejler landenes betydning som konkurrenter
for dansk industrieksport i 2002, idet vægten for et land både afspejler landets direkte betyd-
ning som aftager af dansk eksport og den udstrækning, hvormed Danmark konkurrerer med 
landet på tredjelandes markeder. Lønudviklingen angiver stigningstakten for timelønomkost-
ningerne i industrien. Prisudviklingen angiver stigningstakten for deflatoren for det private
forbrug i nationalregnskabet. EU, EU-15, de nye EU-lande og Euroland er sammenvejet med 
BNP-vægte, mens konkurrenter er sammenvejet med KE-vægte.  

Kilde: OECD, Economic Outlook, European Commission, Economic Forecasts Spring 2007, Bureau 
of Labor Statistics, International Comparisons of Hourly Compensation Costs for Production 
Workers in Manufacturing, Dansk Arbejdsgiverforening, International lønstatistik, EcoWin, 
ADAM’s databank og egne skøn, bl.a. baseret på oplysninger fra AIECE-institutter.  



  

Bilagstabel I.3  Hovedposter på forsyningsbalancen 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Privat forbrug                 796 0,2 0,1 1,5 1,0 4,7 4,2 3,4 1,8 2,4 2,5
Offentligt forbrug             418 2,3 2,2 2,1 0,7 1,6 1,1 1,2 1,5 1,1 1,1
Offentlige investeringer       30 7,7 11,4 -6,5 -7,7 12,6 3,0 6,6 -4,0 2,0 2,0
Boliginvesteringer             105 10,5 -9,3 0,8 11,9 14,5 16,7 8,1 7,1 1,9 2,6
Erhvervsinvesteringer          230 6,3 -0,3 0,9 -3,0 1,5 7,7 13,4 5,3 3,1 3,3
Lagerændringer                 10 0,8 -0,1 0,2 -0,5 0,1 -0,1 0,4 0,0 0,1 0,0
Indenlandsk efterspørgsel i alt 1.590 3,2 0,0 1,7 0,2 4,1 4,3 4,9 2,4 2,1 2,2
Vareeksport                    539 9,4 2,5 4,4 -2,0 3,8 5,1 5,7 4,7 3,6 3,4
   heraf industri              356 12,3 3,6 5,8 -3,5 4,1 7,4 6,8 6,1 5,4 5,5
Tjenesteeksport                311 20,6 4,5 3,7 1,2 -1,0 11,8 17,0 9,1 3,9 3,3
Eksport i alt                  849 12,7 3,1 4,1 -1,0 2,2 7,3 9,6 6,3 3,7 3,4
Samlet efterspørgsel           2.439 6,0 1,0 2,5 -0,2 3,5 5,3 6,5 3,8 2,6 2,6
Vareimport                     531 11,1 1,6 6,3 -2,2 8,1 8,1 12,9 7,6 5,6 6,1
   heraf industriimport         426 12,0 1,4 7,0 -3,6 8,3 7,9 15,3 7,8 5,9 6,3
Tjenesteimport                 270 18,0 2,7 10,2 -0,4 4,4 16,6 16,1 8,1 4,4 3,0
Import i alt                   802 13,0 1,9 7,5 -1,6 7,0 10,8 14,0 7,8 5,2 5,0
Bruttonationalprodukt          1.638 3,5 0,7 0,5 0,4 2,1 3,1 3,2 1,8 1,4 1,4
Produktskatter, netto          1.386 4,4 0,7 0,3 0,4 1,3 2,6 3,2 1,7 1,3 1,3
Bruttoværditilvækst            830 5,0 0,4 0,6 0,9 1,0 4,0 4,3 1,7 1,6 1,8

Årets priser
2006

Mia. kr. 

Mængdestigning

   -------------------------------------------  Pct.  -------------------------------------------

 
 
 

Anm.: Mængdestigning i “Lagerændringer” angiver vækstbidraget til BNP, dvs. ændringen i lagerinvesteringerne i pct. af BNP det foregående år. 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Bilagstabel I.4  Hovedposter på forsyningsbalancen 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Privat forbrug                 796 0,2 -0,1 0,7 0,2 2,0 1,8 1,2 0,8 1,0 1,0
Offentligt forbrug             418 0,8 0,2 0,7 0,3 0,6 0,5 0,1 0,6 0,3 0,5
Offentlige investeringer       30 0,1 0,2 -0,1 -0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Boliginvesteringer             105 0,6 -0,5 0,1 0,5 0,7 0,8 0,4 0,5 0,2 0,2
Erhvervsinvesteringer          230 0,6 -0,3 0,0 -0,5 -0,1 0,5 1,5 0,7 0,2 0,3
Lagerændringer                 10 0,8 -0,1 0,2 -0,5 0,1 -0,1 0,4 0,0 0,1 0,0
Indenlandsk efterspørgsel i alt 1.590 3,1 -0,6 1,6 -0,2 3,6 3,6 3,7 2,6 1,8 2,0
Vareeksport                    539 2,2 1,8 1,0 -1,5 0,4 1,4 2,5 1,7 0,4 0,7
   heraf industri              356 2,1 0,4 0,9 -1,3 0,5 1,2 1,3 0,6 0,7 1,0
Tjenesteeksport                311 2,1 1,9 0,5 -0,7 -0,7 2,3 3,4 1,6 0,7 0,5
Eksport i alt                  849 4,3 3,7 1,5 -2,2 -0,2 3,7 5,9 3,3 1,1 1,3
Samlet efterspørgsel           2.439 7,4 3,1 3,1 -2,3 3,4 7,3 9,6 5,9 2,9 3,3
Vareimport                     531 -2,0 -1,0 -1,1 1,8 -1,3 -2,0 -4,0 -2,7 -1,0 -1,5
   heraf industriimport          426 -1,6 -0,1 -1,2 1,8 -1,2 -1,4 -3,2 -1,9 -0,8 -1,4
Tjenesteimport                 270 -1,9 -1,3 -1,5 0,9 0,1 -2,2 -2,4 -1,4 -0,6 -0,4
Import i alt                   802 -3,9 -2,4 -2,7 2,7 -1,3 -4,2 -6,4 -4,1 -1,6 -1,9

Bruttonationalprodukt          1.638 3,5 0,7 0,5 0,4 2,1 3,1 3,2 1,8 1,4 1,4
------------------------------------------  Pct. -----------------------------------------------

Årets priser Bidrag til mængdestigning i BNP
2006

Mia. kr. -----------------------------------------  Pct.point  ----------------------------------------

 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Bilagstabel I.5  Løn- og restindkomst 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bruttoværditilvækst i alt           1.111 1.146 1.176 1.201 1.247 1.315 1.386 1.448 1.507 1.568
   Lønsum                          682 718 744 763 786 818 864 910 952 996
   Nettorestindkomst               225 212 208 205 220 250 258 260 261 257
   Afskrivninger                   204 214 223 231 238 251 266 282 299 318
   Anden produktionsskat           -1 2 1 1 2 -3 -2 -4 -5 -4
Bruttoværditilvækst, off. sektor  245 256 268 276 287 293 305 316 329 343
   Lønsum                          221 233 244 252 261 267 279 288 302 315
   Afskrivninger                   25 26 26 27 27 28 29 30 31 32
   Anden produktionsskat           -2 -2 -3 -3 -2 -2 -3 -3 -3 -4
Bruttoværditilvækst, privat sektor 866 890 908 925 960 1.022 1.081 1.132 1.178 1.225
   Lønsum                          460 486 500 511 524 550 585 621 650 681
   Nettorestindkomst               225 212 208 205 220 250 258 260 261 257
   Afskrivninger                   179 189 197 204 211 223 237 252 268 286
   Anden produktionsskat           1 4 3 4 5 -1 0 -1 -1 0
                                   
Lønkvote i alt                     61,4 62,7 63,3 63,5 63,0 62,2 62,3 62,8 63,2 63,5
Lønkvote, privat sektor            53,1 54,5 55,0 55,2 54,6 53,8 54,1 54,9 55,2 55,6

  ----------------------------------------  Mia. kr.  --------------------------------------------

  ---------------------------------------------  Pct.  --------------------------------------------

 
 
 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Bilagstabel I.6  Indkomster, forbrug og opsparing i den private sektor  
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lønsum                                                       682 718 744 763 786 818 864 910 952 996
Restindkomst mv.                                            429 428 432 438 461 497 522 538 555 572
Bruttoværditilvækst                                          1111 1.146 1.176 1.201 1.247 1.315 1.386 1.448 1.507 1.568
 + Nettorenter                                               -6 -3 0 3 11 17 23 17 14 11
 + Overførsler m.m.                                          202 210 217 231 238 242 241 246 257 269
Bruttoindkomst                                               1.307 1.353 1.393 1.435 1.496 1.574 1.650 1.711 1.778 1.848
 - Direkte skatter                                           392 391 399 411 442 485 483 493 508 524
 - Andre skatter                                             26 26 19 20 20 20 21 22 22 23
 - Anden produktionsskat                                     -1 2 1 1 2 -3 -2 -4 -5 -4
Disponibel bruttoindkomst                                    890 934 974 1003 1031 1072 1148 1.200 1.253 1.305
 - Afskrivninger 204 214 223 231 238 251 266 282 299 318
Disponibel nettoindkomst                                     685 720 751 772 792 821 882 918 954 987
 - Korr. for skat af pension mv.                             13 25 28 27 16 4 34 30 33 33
Disponibel indkomst, jf. SMEC (lang sigt)                673 695 723 745 776 817 848 888 921 954
Anvendt til privat forbrug                                   617 632 652 667 709 754 796 826 863 904
                   privat nettoopsparing                     56 63 71 78 68 63 52 62 58 50

 -----------------------------------------  Mia. kr.  -----------------------------------------

 
 
 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Bilagstabel I.7  Indkomster og forbrugskvoter 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bruttoindkomst                                 5,3 3,3 3,0 3,0 4,2 5,6 4,8 3,8 3,9 3,9
Disponibel bruttoindkomst                      4,2 5,0 4,3 3,0 2,8 4,0 7,1 4,5 4,4 4,2
Disponibel nettoindkomst                       4,0 5,1 4,3 2,8 2,6 3,6 7,4 4,1 3,9 3,5
Disponibel indkomst, SMEC                      4,7 3,3 4,1 3,0 4,2 5,2 3,8 4,8 3,7 3,6
                                               
Forbrugskvote, SMEC's indkomstdefinition       91,7 90,9 90,2 89,5 91,3 92,3 93,9 93,0 93,7 94,8
Forbrugskvote, SMEC's indkomst- og forbrugsdef. 91,7 91,2 89,9 89,8 89,9 90,0 92,2 92,1 93,3 94,5

   ----------------------------------  Nominel vækst i pct.  -------------------------------

  ---------------------------------------------   Pct.   ----------------------------------------

 
 

Anm.: Bruttoindkomsten indeholder løn- og restindkomst, transfereringer samt renteindtægter. Fradrages direkte og andre skatter fremkommer den
disponible bruttoindkomst, og trækkes yderligere de private afskrivninger fra, fremkommer disponibel nettoindkomst. Den (langsigtede) 
disponible indkomst ifølge SMEC fremkommer ved at se bort fra renteindtægter samt skatten af pensionsopsparing og renteindtægter. For-
brugskvoten med anvendelse af SMEC’s forbrugsdefinition anvender et forbrugsbegreb, hvor bilkøbet er trukket ud af forbruget, og en bereg-
net bilydelse er inkluderet i stedet. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 

 
 

104
 



 105 

Bilagstabel I.8  Eksport og import opdelt på underkomponenter 
 

Årets
priser
2006 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Mia. kr.  ------------------------------  Pct.  -----------------------------  ------------------------------  Pct.  ----------------------------
Eksport 849 4,1 -1,0 2,2 7,3 9,6 6,3 3,7 3,4 -1,3 -1,1 2,7 5,8 2,3 0,7 1,3 1,4

Landbrug 116 -0,2 0,1 1,1 1,9 7,4 2,1 1,5 0,9 -0,7 -3,0 0,2 1,9 3,9 1,4 2,4 2,2
Industri 356 5,8 -3,5 4,1 7,4 6,8 6,1 5,4 5,5 -0,3 -0,2 0,4 2,5 -1,0 0,2 1,3 1,3
Energi 67 6,0 5,2 9,9 -3,3 -3,4 1,5 -3,3 -5,5 -0,8 1,2 12,4 37,8 24,4 -3,8 -1,8 -0,1
Søfart mv. 276 2,5 3,2 -0,7 15,0 19,0 9,9 4,1 3,3 -4,2 -2,4 6,4 7,4 1,8 1,8 1,6 1,5
Turisme 35 10,0 -7,9 -2,9 -5,4 3,1 3,3 2,4 3,8 1,8 1,1 0,9 1,0 1,5 2,2 1,9 2,1

Import 802 7,5 -1,6 7,0 10,8 14,0 7,8 5,2 5,0 -2,5 -2,0 1,6 3,8 2,9 0,3 1,0 1,2
Landbrug 54 3,9 3,6 4,5 5,1 14,8 8,6 6,9 7,6 -0,9 -3,0 0,1 1,5 -0,1 0,7 1,3 1,3
Industri 426 7,0 -3,6 8,3 7,9 15,3 7,8 5,9 6,3 -1,7 -1,2 0,5 1,5 1,6 -0,4 1,0 1,0
Energi 51 1,3 6,4 12,9 14,8 -7,4 4,7 1,9 1,9 -4,3 -2,9 7,9 31,1 18,7 -0,9 -2,5 -0,2
Søfart mv. 237 9,0 0,1 5,8 23,6 18,0 9,3 4,3 2,8 -5,4 -3,5 3,3 3,6 3,0 1,4 1,6 1,6
Turisme 34 15,5 -2,5 -1,0 -13,5 4,6 0,0 5,2 4,8 1,6 -1,7 1,2 2,7 2,2 1,6 2,0 2,0

PrisstigningMængdestigning

 
 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 

 
105
121

 
105



 106 

Bilagstabel I.9  Lønkonkurrenceevne og forbrugerpriser  
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Stigning i timelønomkostninger 
   udland                      3,6 3,0 3,0 3,0 2,0 2,5 2,4 2,8 2,9 2,8
   indland                     4,4 4,0 5,3 4,0 2,9 3,6 3,9 4,3 4,5 4,5
Ændring i relativ lønudvikling -0,8 -1,0 -2,3 -1,0 -0,9 -1,1 -1,5 -1,4 -1,6 -1,6
Ændring i effektiv kronekurs   -4,8 1,3 1,2 4,7 1,4 -0,4 0,1 1,7 0,2 0,0
Ændring i lønkonkurrenceevne   4,1 -2,3 -3,5 -5,7 -2,3 -0,8 -1,6 -3,1 -1,8 -1,6
Forbrugerpriser                2,7 2,4 1,7 1,3 1,5 2,2 2,1 2,0 2,0 2,2

   -------------------------------------------  Pct.  ------------------------------------------

 
 
 

Anm.: Ændringen i den relative lønudvikling er beregnet som lønstigningstakten i udlandet fratrukket lønstigningstakten i Danmark, mens ændrin-
gen i lønkonkurrenceevnen er beregnet som ændringen i den relative lønudvikling minus ændringen i den effektive kronekurs. En positiv
ændring i den relative lønudvikling bidrager til en forbedring af konkurrenceevnen. En stigning i den effektive kronekurs indikerer en stigning
i kronens værdi og bidrager til en forværring af konkurrenceevnen. Se også anmærkningen til bilagstabel I.2 for sammenvejningen af uden-
landsk lønstigningstakt og kronekurs. De danske lønstigninger i denne tabel bygger på Dansk Arbejdsgiverforenings internationale lønstatistik 
og kan derfor historisk afvige fra lønstigninger anvendt andetsteds. Forbrugerpriserne er målt ved væksten i deflatoren for det private forbrug. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, Bureau of Labor Statistics, International Comparisons of Hourly Compensation Costs for Produc-
tion Workers in Manufacturing, Dansk Arbejdsgiverforening, International lønstatistik, EcoWin, ADAM’s databank og egne beregninger.  
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Bilagstabel I.10  Den offentlige sektors indtægter og udgifter samt skattetryk 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
   ------------------------------------------  Mia. kr.  --------------------------------------

Indirekte skatter                  223 232 240 244 258 278 295 302 309 321
Direkte skatter                    392 391 399 411 442 485 483 493 508 524
  heraf personlige slutskatter     267 281 284 288 293 306 323 334 345 358
           selskabsskat            42 37 39 41 47 59 59 54 56 55
           pensionsafkastbeskatning 12 1 1 6 23 37 14 14 14 14
           arbejdsmarkedsbidrag    57 59 61 62 65 67 71 75 76 79
Andre skatter                      26 26 19 20 20 20 21 22 22 23
Indtægter i alt                    641 649 659 674 721 783 799 817 839 867
Offentligt forbrug                 325 343 360 371 388 401 418 435 454 473
Indkomstoverførsler                202 210 217 231 238 242 241 246 257 269
Offentlige investeringer           22 26 24 23 26 27 30 30 31 32
Nettorenteudgifter                 27 22 22 18 10 6 0 -3 -7 -10
Øvrige udgifter, netto             34 33 31 33 31 35 40 42 46 47
Udgifter i alt                     611 633 655 676 693 711 730 751 780 811
Nettoopsparing                     29 16 3 -1 28 72 69 66 59 56
                                       --------------------------------------  Pct. af BNP --------------------------------------
Nettoopsparing                     2,3 1,2 0,2 -0,1 1,9 4,6 4,2 3,9 3,3 3,0
Offentlig bruttogæld               51,5 48,7 48,3 45,8 44,0 36,3 30,2 25,1 20,9 17,1
Skattetryk, total                  49,5 48,6 48,0 48,1 49,4 50,4 48,8 47,9 47,4 47,1
   direkte skatter 30,3 29,3 29,1 29,3 30,3 31,2 29,5 28,9 28,7 28,5
   indirekte skatter 17,2 17,4 17,5 17,4 17,7 17,9 18,0 17,7 17,5 17,4
   andre skatter 2,0 1,9 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2  

 
 

Anm.: Det er antaget, at ændringen i den offentlige bruttogæld i fremskrivningsperioden er lig den offentlige sektors saldo ekskl. de offentlige fonde. 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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KAPITEL II 
 
KONJUNKTURER 
OG FINANSPOLITIK 
 
II.1 Indledning 
 
Den økonomiske aktivitet varierer kraftigt over tid. I høj-
konjunkturer er virksomhedernes behov for arbejdskraft og 
kapital stort, mens det i lavkonjunkturer er mindre end 
normalt. Konjunktursvingninger påvirker befolkningen på 
en lang række områder. Overvejende er disse påvirkninger 
negative, og derfor er det relevant at undersøge, hvorvidt 
den økonomiske politik kan anvendes til at afbøde nogle af 
økonomiens udsving. Det er emnet i dette kapitel. 
 
Lønmodtagerne påvirkes direkte af økonomiens udsving, da 
det i visse perioder er mere vanskeligt at finde og opret-
holde beskæftigelse end i andre. Perioder med arbejdsløshed 
fører for den enkelte til tab af indkomst og dermed dårligere 
forbrugsmuligheder. Langvarige tilbageslag kan medføre 
tab af kvalifikationer for de ledighedsberørte og fastlåse 
dem i ledighed. Herudover forårsager udsvingene usikker-
hed, der besværliggør virksomheders og husholdningers 
planlægning af investeringer og forbrug. På samfunds-
mæssigt plan fører konjunkturtilbageslag til arbejdsløshed, 
der repræsenterer spildte ressourcer og dermed tabt vel-
stand. 
 
Et mål med stabiliseringspolitikken er at styre økonomien 
uden om dybe lavkonjunkturer, og – hvis økonomien er 
havnet i en lavkonjunktur – sørge for, at vejen tilbage mod 
en normal konjunktursituation forløber hurtigere og mindre 
smertefuldt end ellers. Erfaringen viser imidlertid også, at 
stærke højkonjunkturer med lav ledighed kan fremkalde 
høje løn- og prisstigninger, der svækker konkurrenceevnen 
og  i sidste ende fører til langvarige lavkonjunkturer. Derfor 
 
 
Kapitlet er færdigredigeret den 14. maj 2007. 
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er en målsætning med stabiliseringspolitikken også at tage 
toppen af et opsving, så det ikke efterfølgende udvikler sig 
til en længerevarende lavkonjunktur. 
 
I Danmark benyttes pengepolitikken til at sikre en stabil 
kronekurs overfor euro og kan ikke samtidig benyttes til at 
påvirke eksempelvis aktivitetsniveauet eller styre efter infla-
tionen. Derfor er sådanne opgaver reelt overladt til finans-
politikken. Finanspolitikken har langsigtede virkninger på 
økonomiens strukturer, f.eks. er skattepolitikken afgørende 
for mange incitamenter og for den økonomiske fordeling. 
Eksempelvis vil en høj marginalskat trække i retning af 
større omfordeling mellem høj- og lavindkomstgrupper, 
men vil samtidig reducere det økonomiske incitament til at 
øge arbejdstiden. Finanspolitikken planlægges i høj grad ud 
fra et hensyn til de langsigtede udfordringer, som befolk-
ningsaldringen stiller os overfor. Men der er også et samspil 
mellem finanspolitikken og økonomien på kort sigt, idet fi-
nanspolitikken påvirker aktivitetsniveauet via bidraget fra 
aktive indgreb (f.eks. ændringer i skatte- og overførsels-
satser eller offentligt forbrug) og automatiske stabilisatorer. 
 
De automatiske stabilisatorer er kraftige i Danmark. Årsa-
gen er skattesystemets progression og en relativt generøs 
kompensation til ledige. Derfor stiger skattetrykket i høj-
konjunkturer, samtidig med at overførselsindkomsterne re-
duceres. De senere år har skattestoppet imidlertid svækket 
den automatiske stabilisering, primært via boligmarkedet, 
hvor de markante stigninger i ejendomspriserne og de heraf 
følgende forbedrede forbrugsmuligheder ikke er blevet 
modgået af en tilsvarende højere beskatning. 
 
Den aktive finanspolitik kan tilrettelægges på to måder. På 
den ene side står den regelbaserede finanspolitik, hvor 
finanspolitikken fastlægges mere eller mindre mekanisk ud 
fra størrelsen på nøgletal, som eksempelvis produktion, 
ledighed og prisudvikling. På den anden side står de diskre-
tionære indgreb, hvor beslutninger i højere grad er baseret 
på en subjektiv opfattelse af konjunktursituationen. Der er 
fordele og ulemper ved hver af de to former for aktiv fi-
nanspolitik. Fordelen ved at benytte den diskretionære til-
gang frem for en regelbaseret ligger primært i fleksibili-

Såvel kort- som 
langsigtede opgaver 
for finanspolitikken 

Kraftige 
automatiske 
stabilisatorer 

Aktiv finanspolitik 
kan være 
regelbaseret eller 
diskretionær 
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teten. Ulempen er imidlertid, at det under en diskretionær 
politik kan være svært at fastholde forventninger om en lav 
og stabil inflation. Kydland og Prescott (1977) argumenterer 
for, at der under diskretionær politik opstår et troværdig-
hedsproblem for myndighederne, således at forsøg på eks-
pansive økonomiske indgreb blot fører til højere inflation 
uden at stimulere produktion og beskæftigelse. Sammen 
med bl.a. Barro og Gordon (1983a, 1983b) anbefaler de 
derfor, at den økonomiske politik underlægges en mere 
mekanisk regel, så forbrugere og virksomheder ved, hvad de 
har at forholde sig til. 
 
I praksis er det imidlertid vanskeligt at forestille sig en 
finanspolitik, der er fuldt regelbaseret. Der vil altid være 
omstændigheder ved en konjunktursituation, der adskiller 
sig fra tidligere situationer, hvor nøgletallene ellers udviser 
den samme information. Selvom der således kan være gode 
argumenter for at følge en simpel finanspolitisk regel, der er 
gennemskuelig for forbrugere og virksomheder, så bør en 
sådan regel ikke følges for mekanisk. I givet fald udelukker 
myndighederne nemlig sig selv fra at udnytte supplerende 
relevant information om den konkrete konjunktursituation. 
 
Der eksisterer en række argumenter mod brugen af en aktiv 
økonomisk politik – hvad enten den er diskretionær eller 
regelbaseret. Først og fremmest vil en aktiv finanspolitik 
indebære, at et eller flere “instrumenter” – f.eks. skattesatser 
eller antallet af offentligt ansatte – bliver mere svingende. 
Herudover forudsætter en succesfuld finanspolitik et detal-
jeret kendskab til ikke blot den aktuelle konjunktursituation, 
men i et vist omfang også til den fremtidige. Flere vigtige 
statistikker såsom beskæftigelse, lønninger, priser og BNP 
offentliggøres imidlertid med væsentlige forsinkelser, hvil-
ket gør det vanskeligt at have præcis viden om det aktuelle, 
endsige det fremtidige, aktivitetsniveau. Hertil kommer, at 
flere statistikker ofte revideres betragteligt. Et endnu større 
problem er at fastslå, hvor langt de relevante nøgletal be-
finder sig fra deres normale, såkaldt strukturelle niveauer, 
og hermed hvor kraftig høj- eller lavkonjunkturen er. Der 
eksisterer en lang række metoder, der har til formål at 
fastlægge økonomiens strukturelle niveau, men som i prak-
sis karakteriserer konjunktursituationen forskelligt. 
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Besluttes det trods de nævnte vanskeligheder, at der er 
behov for at foretage et indgreb, skal det vurderes, hvordan 
indgrebet skal udformes. Sædvanligvis vil der være ganske 
stor usikkerhed om, hvor kraftigt og hvor hurtigt indgrebet 
vil slå igennem. Efter beslutningen om at foretage et ind-
greb er taget, går der ofte yderligere tid, før det er imple-
menteret. En ændring af finanspolitikken vil kræve lovgiv-
ningsarbejde, som skal godkendes i Folketinget, inden det 
kan implementeres. Herudover svækkes koordineringen af 
den økonomiske politik af de frihedsgrader, som det kom-
munale selvstyre indebærer. Eksempelvis kan kommuner 
selvstændigt, ud fra lokale behov og ønsker, vælge at iværk-
sætte bygge- og anlægsarbejde i perioder, hvor der i for-
vejen er pres i bygge- og anlægssektoren. 
 
Svingninger i økonomien kan grundlæggende siges at stam-
me fra pludseligt ændrede forhold (herefter kaldet stød) til 
økonomien. Stødene kan stamme fra såvel efterspørgsels- 
som udbudssiden. Et udbudsstød ændrer virksomhedernes 
omkostningsniveau. Hvis udbudsstødet er negativt, stiger 
virksomhedernes omkostningsniveau ved en given produk-
tion. De markante olieprisstigninger i 1970’erne, der for-
dyrede produktionen, er et eksempel herpå. Et efterspørg-
selsstød ændrer virksomhedernes eller husholdningernes 
lyst eller evne til at efterspørge en given mængde varer, 
f.eks. som følge af ændrede forventninger til fremtiden. Et 
sådant stød kan skyldes indenlandske forhold, men kan også 
komme fra udlandet i form af en ændret markedsvækst. 
Hvis efterspørgselsstødet er negativt, falder efterspørgslen 
efter varer og serviceydelser, hvilket samtidig presser 
priserne ned. Er efterspørgselsstødet positivt, stiger produk-
tionen, mens priser og lønninger presses op. Herved adskil-
ler sådanne stød sig afgørende fra positive udbudsstød, hvor 
produktionen også stiger, men prisen falder. Forskellen 
består i, at det positive udbudsstød frigiver produktions-
ressourcer, mens positive efterspørgselsstød lægger beslag 
på produktionsressourcer. Dette har stor relevans i en situa-
tion, hvor økonomien befinder sig nær kapacitetsgrænsen; 
en efterspørgselsdrevet stigning i produktionen taler for en 
strammere økonomisk politik, mens en udbudsdreven stig-
ning ikke bør modgås. 
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Den økonomiske politik kan ændre på såvel økonomiens 
udbud som efterspørgsel. På kort sigt er det imidlertid van-
skeligere at påvirke økonomiens udbudsside end efterspørg-
selsside. Mulighederne for at påvirke økonomiens udbudssi-
de, eksempelvis gennem ændringer i skattestrukturen eller 
erhvervslovgivningen, går primært over strukturpolitikken 
som ofte først slår fuldt igennem efter en længere periode. 
Mulighederne for at modvirke midlertidige efterspørgsels-
stød, eksempelvis via ændret offentlig beskæftigelse og 
varekøb eller afgiftsændringer, er væsentlig bedre. Sådanne 
tiltag slår typisk hurtigere igennem. 
 
I afsnit II.2 ses der på den førte finanspolitik i Danmark 
med fokus på samvariationen mellem finanspolitikkens 
aktivitetsbidrag og konjunktursituationen. Herudover illu-
strerer afsnittet nogle af de problemer, der er forbundet med 
at afdække den aktuelle konjunktursituation. I afsnit II.3 
benyttes Det Økonomiske Råds Sekretariats model, SMEC, 
og en nyudviklet model til at illustrere mulighederne for at 
dæmpe udsvingene i nøgletal som BNP, forbrug og inflation 
ved hjælp af finanspolitikken. Afsnit II.4 diskuterer og kon-
kluderer. 
 
 
II.2 Finanspolitik i historisk perspektiv 
 
I dette afsnit ses på den førte finanspolitik i Danmark de 
seneste 30 år, og det vurderes, hvorledes samvariationen 
mellem finanspolitikken og konjunktursituationen har 
været. Først redegøres for, at det såkaldte output-gap kan 
benyttes som mål for konjunktursituationen. Dernæst ses på 
budgetfølsomheden i den offentlige saldo og på aktivitets-
virkningen af den diskretionære finanspolitik – den såkaldte 
finanseffekt. 
 
Til at beskrive den aktuelle konjunktursituation benyttes 
ofte output-gap, der opgøres som forholdet mellem faktisk 
BNP og det “normale” niveau herfor, såkaldt strukturelt 
BNP, jf. boks II.1. 
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Boks II.1 Konjunkturer og output-gap 
 

Den økonomiske aktivitet varierer kraftigt over tid, og i nogle perioder udnyttes 
produktionsressourcer som arbejdskraft og kapitel mere intensivt end i andre. I en 
neutral konjunktursituation, hvor udnyttelsen af arbejdskraft og kapital er “nor-
mal”, siges produktionen at ligge på sit strukturelle niveau. Perioder, hvor der er 
ledig kapacitet, dvs. den faktiske produktion er lavere end den strukturelle, beteg-
nes som lavkonjunktur. Tilsvarende betegner højkonjunktur perioder, hvor der er 
pres på anvendelsen af produktionsfaktorerne, eksempelvis i form af overarbejde 
og mangel på ledige lokaler. Forskellen mellem faktisk og strukturel produktion 
(målt i procent af den strukturelle produktion) benævnes output-gap, jf. (1), hvor 
Y og Y* er faktisk hhv. strukturelt realt BNP. Dermed er en lavkonjunktur kende-
tegnet ved et negativt output-gap og en højkonjunktur ved et positivt. For at “luk-
ke” et negativt output-gap kræves således i en periode BNP-vækstrater, der er 
højere end det trendmæssige. På tilsvarende vis vil vækstraten sædvanligvis af-
tage, når økonomien efter flere års høj vækst nærmer sig kapacitetsgrænsen, dvs. 
når der er et stort positivt output-gap. 
 

*

*
- 100

Y Y
output gap

Y

−= ⋅                                                     (1) 

 
I praksis er det vanskeligt at fastlægge, hvilke perioder der er høj- og lavkonjunk-
turer, idet det forudsætter, at det strukturelle niveau for produktionen er kendt. Et 
estimat herfor kan opnås ved at tage udgangspunkt i en produktionsfunktion (der 
som her kan være af Cobb-Douglas-typen) 
 

1Y A K Lα α−= ⋅ ⋅                                                                   (2) 
 
hvor Y er produktionens størrelse, K er kapitalanvendelsen, L er beskæftigelsen, α 
er en teknologiparameter, og A er teknologiniveauet. Kendes det strukturelle ni-
veau for arbejdskraft, kapital og produktivitet, er det på denne baggrund muligt at 
udregne det strukturelle niveau for produktionen. Med denne tilgang er der endvi-
dere konsistens mellem det strukturelle niveau for produktion og beskæftigelse 
samt den trendmæssige produktivitet. Det strukturelle niveau for beskæftigelsen 
er grundlæggende bestemt af den strukturelle ledighed og den strukturelle ar-
bejdsstyrke. 
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Boks II.1 Konjunkturer og output-gap, fortsat 
 

En mere “mekanisk” måde at fastlægge produktionens strukturelle niveau på kan 
være at antage en konstant (gennemsnitlig) årlig vækstrate i produktionen, sva-
rende til at bestemme den strukturelle produktion ved en lineær trend. Alternativt 
kan benyttes forskellige former for filtrering af BNP, f.eks. Hodrick-Prescott-
filteret (HP-filtret), der grundlæggende finder det strukturelle niveau som et tosi-
det vægtet gennemsnit af den faktiske produktion. Et problem ved HP-filtret er, at 
det har vanskeligt ved at fastslå størrelsen nær en tidsrækkes endepunkt, da antal-
let af observationer her er få. Som følge af dette problem foretages ofte en frem-
skrivning af den pågældende serie, inden trenden beregnes. I figur A er vist out-
put-gap beregnet på baggrund af en fremskrivning af BNP frem til 2009. 
 
Til sammenligning er vist output-gap beregnet ud fra OECD’s bud på strukturelt 
BNP for Danmark. OECD’s beregning baserer sig på den ovenfor beskrevne pro-
duktionsfunktionsmetode, jf. www.oecd.org. Som det fremgår af figuren, kan der 
være betydelige afvigelser mellem de to beregninger af output-gap, hvilket illu-
strerer usikkerheden ved at identificere den aktuelle konjunktursituation og der-
med problemerne ved at tilrettelægge den økonomiske politik alene ud fra et esti-
mat af output-gap.  
 
                     Figur A    To mål for output-gap 
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Anm.:  Figuren viser dels et simpelt mål for output-gap baseret på en HP-filtrering af BNP (λ = 100) 
            for årene 1966-2009 og dels output-gap beregnet ud fra OECD’s bud på strukturelt BNP for 
            Danmark. 
Kilde:  OECD Economic Outlook og egne beregninger. 
 
I afsnittet benyttes et output-gap beregnet ud fra OECD’s bud på strukturelt BNP 
og den faktiske vækst i realt BNP. 
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Et negativt output-gap betyder, at faktisk BNP er lavere end 
strukturelt BNP og dermed, at økonomien er i en lavkon-
junktur med ledig produktionskapacitet i form af ledig 
arbejdskraft og ufuldstændig udnyttelse af kapitalapparatet. 
Den historiske udvikling i faktisk hhv. strukturelt BNP er 
vist i figur II.1. Betragtes perioden fra 1980 og frem har der 
været tre perioder kendetegnet ved lavkonjunktur, hvor 
BNP lå under sit strukturelle niveau. Den længstvarende 
lavkonjunktur var fra slutningen af 1980’erne til starten af 
1990’erne, hvor ledigheden nåede op på 350.000 personer. 
 
 

Figur II.1 BNP og output-gap 
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Anm.: Strukturelt BNP er OECD’s bud, output-gap er opgjort som for-
skellen mellem faktisk og strukturelt BNP målt i pct. af struktu-
relt BNP. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, OECD, Economic 
Outlook og egne beregninger, jf. boks II.1. 

 
 
Den høje vækst de seneste tre år har bragt økonomien fra en 
situation, hvor produktionen midlertidigt var under sit struk-
turelle niveau, til en situation karakteriseret ved højkonjunk-
tur. I den seneste højkonjunktur, der varede til 2001, var der 
et stort efterspørgselspres, men samtidig var der en række 
strukturelle ændringer, bl.a. på arbejdsmarkedet, der øgede 
væksten i den strukturelle produktion – og sænkede den 
strukturelle ledighed. Derfor var output-gap ikke lige så 
stort som under højkonjunkturen i midten af 1980’erne. 

Lavkonjunktur: 
Negativt  
output-gap 

Højkonjunktur  
for tiden 
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Output-gap sammenfatter så at sige konjunktursituationen i 
ét tal, men giver ikke nødvendigvis et fuldt dækkende bil-
lede. Der er således også andre indikatorer for konjunktur-
situationen, eksempelvis den faktiske ledighed i forhold til 
den strukturelle. Det er dog forbundet med betydelig usik-
kerhed at fastlægge det strukturelle niveau for såvel BNP 
som ledighed, jf. også kapitel III. Derfor er det vigtigt at 
inddrage andre indikatorer, når den aktuelle konjunktur-
situation skal beskrives, f.eks. hvorvidt der er et inflationært 
pres i økonomien. Endvidere bør også forskellige hurtigt til-
gængelige nøgletal tages i betragtning. Dette kan f.eks. være 
tillidsindikatorer for erhverv og forbrugere, detailsalg, beta-
lingsbalance, vækst i import og eksport, der alle offentlig-
gøres hver måned kort tid efter månedens udgang. 
 
Budgetfølsomhed 
 
Den offentlige saldo varierer med konjunktursituationen, 
således at der er større offentlige overskud i en højkonjunk-
tur end i en lavkonjunktur, jf. figur II.2. Der er flere årsager 
til dette. Den væsentligste er, at en række poster på den 
offentlige saldo er konjunkturafhængige – de såkaldte 
automatiske stabilisatorer. Eksempelvis er udgifterne til 
dagpenge større i en lavkonjunktur med høj ledighed – 
selvom satsen til den enkelte er uændret. Det progressive 
skattesystem medfører tilsvarende, at skatteindtægterne er 
større i en højkonjunktur, da en større del af den samlede 
indkomst vil blive beskattet med mellem- og topskat. Ud-
over de automatiske stabilisatorer kan der være en tendens 
til, at finanspolitikken lempes diskretionært i en lavkonjunk-
tur og omvendt i en højkonjunktur; dette ses der nærmere på 
senere i afsnittet. 
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Offentlig saldo er 
konjunktur-
afhængig 
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Figur II.2 Offentlig saldo og output-gap 
 

2005200019951990198519801975

15

10

5

0

-5

-10

-15

6

4

2

0

-2

-4

-6

Pct. af BNP Pct.

Offentlig saldo
Output-gap (h.akse)

 
 

Anm.: Output-gap er bestemt ud fra OECD’s beregning af strukturelt 
BNP for Danmark, jf. boks II.1. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, OECD, Economic 
Outlook og egne beregninger. 

 
 
Historisk set har den offentlige saldo i pct. af BNP i gen-
nemsnit ændret sig med ca. ⅔ pct.point ved en ændring i 
BNP-væksten på 1 pct.point, jf. boks II.2. Men der er tegn 
på, at budgetfølsomheden er mindsket fra slutningen af 
1980’erne til omtrent ½ pct.point. De seneste år har skatte-
stoppets nominalprincip endvidere bidraget til at mindske 
konjunkturafhængigheden i de offentlige indtægter. 
 
De automatiske stabilisatorer er kraftige i Danmark sam-
menholdt med andre lande, jf. bl.a. Galí og Perotti (2003). 
Den offentlige saldo i Danmark forbedres således godt ¾ 
pct.point, hvis output-gap vokser 1 pct.point, mens forbed-
ringen kun er ca. ½ pct.point i gennemsnit i de 11 euro-
lande. 
 
Ændringen fra år til år i den faktiske offentlige saldo i pct. 
af BNP kan deles op i ændringen i skattetrykket minus æn-
dringen i udgiftstrykket. Der er endvidere en række andre 
poster på den offentlige saldo, f.eks. nettorenteindtægter, 
afskrivninger, overførsler til og fra EU, som dog kan anta-
ges ikke at afhænge af den danske konjunkturudvikling. 
 

Stor 
budgetfølsomhed 

Kraftige 
automatiske 
stabilisatorer  
i Danmark 

Offentlig saldo er 
skattetryk  
minus udgiftstryk 



 119

Siden midten af 1980’erne har de offentlige udgifter til for-
brug, investeringer og indkomstoverførsler udgjort omkring 
45 pct. af BNP, jf. figur II.3. Udgiftstrykket er stærkt kon-
junkturafhængigt og stiger, når der er en lav BNP-vækst. 
 
 

Figur II.3 Skatte- og udgiftstryk 
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Anm.: Udgiftstrykket er opgjort som summen af udgifterne til offentligt 
forbrug, investeringer og indkomstoverførsler i pct. af BNP. Til-
svarende er skattetrykket opgjort som indtægter fra skatter og af-
gifter i pct. af BNP. Output-gap er bestemt ud fra OECD’s bereg-
ning af strukturelt BNP for Danmark, jf. boks II.1. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, OECD, Economic 
Outlook og egne beregninger. 

 
 
Det danske skattetryk var stigende frem til slutningen af 
1980’erne, hvorefter det har været på omtrent 45 pct. af 
BNP ligesom udgiftstrykket, jf. figur II.3. Det ses, at skatte-
trykket bevæger sig modsat udgiftstrykket og generelt fal-
der, når der er lav vækst i økonomien. Begge dele trækker 
således i retning af, at den offentlige saldo forværres i en 
periode med lav vækst. Indtægterne fra afgifter stiger typisk 
samme år, som der sker en stigning i BNP-væksten, da 
afgiftsprovenuet følger forbruget, mens indtægterne fra 
personskatter typisk stiger med et års forsinkelse, da be-
skæftigelsen og dermed den skattemæssige indkomst ænd-
res med en vis træghed i forhold til væksten i BNP. 
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Boks II.2 Budgetfølsomhed 
 

I denne boks undersøges det offentlige budgets konjunkturfølsomhed. Først esti-
meres sammenhængen mellem BNP-vækst og ændringen i den offentlige saldo, 
og dernæst sammenhængen mellem BNP-vækst og skatte- hhv. udgiftstrykket. 
 
Offentlig saldo 
Over perioden 1972-2006 har en stigning i BNP-væksten på 1 pct.point i gennem-
snit øget den offentlige saldo i pct. af BNP med ca. ⅔ pct.point, jf. (1). Endvidere 
viser estimationen, at den offentlige saldo i pct. af BNP vil være omtrent uændret, 
hvis BNP-væksten er knap 2¼ pct. set i gennemsnit over årene fra 1972 til 2006. 
Estimation over en kortere periode tyder dog på, at budgetfølsomheden er blevet 
noget mindre (ca. ½ pct.point), jf. (2). Ses kun på de seneste 15 år, er det en BNP-
vækst på godt 1½ pct., der er forenelig med en konstant offentlig saldo i pct. af 
BNP. 

(5,0) (-3,8)
0,65 1,42t tsaldo BNPvækst∆ = ⋅ −                                             (1) 

(2,8) (-1,7)
0,50 0,81t tsaldo BNPvækst∆ = ⋅ −                                             (2) 

Anm.:  Estimationerne er udført med OLS over perioden 1972-2006 for (1) og 1990-2006 for (2).  
            t-værdi er angivet i parentes under parameterestimatet. 
 
Skatte- og udgiftstryk 
Når BNP-væksten er høj, stiger skattetrykket, om end med en vis forsinkelse. 
Dette skyldes til dels, at ved en stigning i BNP-væksten kommer stigningen i 
indtægten fra afgifter samme år, mens stigningen i indtægten fra personskatter i et 
vist omfang kommer året efter. Når BNP-væksten stiger 1 pct.point, øges skatte-
trykket således med ca. ⅓ pct.point. Udgiftstrykket er endnu tydeligere afhængigt 
af BNP-væksten og mindskes med ca. ½ pct.point, når BNP-væksten øges med 1 
pct.point. 

1
(1,6) (1,9) (-1,7)

( 6,6) (5,7)

0,16 0,19 0,57

0,56 +1,40

t t t

t t

Skattetryk BNPvækst BNPvækst

Udgiftstryk BNPvækst

−

−

∆ = ⋅ + ⋅ −

∆ = − ⋅
 

Anm.:  Estimationerne er udført med OLS over perioden 1971-2006.  
 

 
 
Udgifterne er overordnet set mere konjunkturafhængige end 
indtægterne. Således øges udgifternes andel af BNP med 
godt ½ pct., når BNP-vækstraten øges 1 pct.point, mens 
indtægterne over to år øges ca. ⅓ pct. af BNP, jf. boks II.2. 
Det er således primært udgiftssiden, der bidrager til den 
offentlige saldos konjunkturfølsomhed. 

Mindre følsomhed 
på skatte- end 
udgiftssiden 
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Strukturel saldo 
 
Den såkaldte strukturelle saldo er et mål for den under-
liggende offentlige saldo. Ofte tolkes ændringer i den struk-
turelle saldo som udtryk for stramheden i den økonomiske 
politik. En forbedring af den strukturelle saldo vil således 
som udgangspunkt afspejle enten en finanspolitisk stram-
ning eller arbejdsmarkedspolitiske tiltag, der øger den 
strukturelle beskæftigelse. For at beregne den strukturelle 
saldo skal den faktiske offentlige saldo først og fremmest 
renses for konjunktureffekter, dvs. for budgeteffekten af de 
automatiske stabilisatorer. Dette sker med udgangspunkt i 
en estimeret budgetfølsomhed overfor konjunktursitua-
tionen, målt ved f.eks. output-gap. 
 
Opgørelsen af den strukturelle saldo er forbundet med 
betydelige praktiske og metodiske vanskeligheder. For det 
første giver vanskelighederne med at fastlægge den struk-
turelle produktion og dermed output-gap anledning til 
usikkerhed, jf. diskussion i forbindelse med boks II.1. For 
det andet er der usikkerhed forbundet med fastlæggelsen af 
budgetfølsomheden, som enten kan ske på basis af estima-
tioner eller ved hjælp af modelsimulationer. Endelig for det 
tredje kan det være relevant at korrigere den faktiske saldo 
for andre forhold end blot konjunkturerne. For Danmarks 
vedkommende giver midlertidige udsving i oliebeskatning 
og pensionsafkastbeskatningen eksempelvis anledning til 
betydelig udsving i den faktiske saldo, som det er relevant 
at rense ud for at finde den underliggende strukturelle saldo. 
 
I henhold til Finansministeriets beregning af strukturel saldo 
udgør det strukturelle overskud på de offentlige finanser 
aktuelt omkring 1½ pct. af BNP, jf. figur II.4. Dette impli-
cerer, at godt halvdelen af det aktuelle overskud på den 
offentlige saldo på ca. 3½ pct. af BNP kan tilskrives den 
gunstige konjunktursituation og andre midlertidige forhold. 
Endvidere fremgår det, at den strukturelle saldo løbende er 
forbedret over de seneste 10 år, hvilket bl.a. skyldes et fald i 
den strukturelle arbejdsløshed. 
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Figur II.4 Strukturel saldo 
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Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Finansministeriet, 
Økonomisk Redegørelse, december 2006, OECD, Economic 
Outlook og egne beregninger. 

 
 
Finanseffekt 
 
Aktiviteten i økonomien påvirker den offentlige saldo, og 
finanspolitikken påvirker aktiviteten i økonomien, f.eks. vil 
et øget offentligt forbrug eller skattelettelser stimulere 
aktiviteten på kort sigt. Effekten af en ændring i finans-
politikken afhænger af, hvilken offentlig indtægt eller udgift 
der ændres. Generelt gælder det, at den kortsigtede effekt på 
beskæftigelse og BNP af ændringer i de offentlige udgifter 
til forbrug og investeringer er større end effekten af ændre-
de skatter eller ændrede overførsler. Dette skyldes, at for-
brug og investeringer virker direkte på aktiviteten, mens 
ændrede skatter eller overførsler påvirker økonomien indi-
rekte gennem den disponible indkomst. Aktivitetsvirk-
ningen af ændringer i de enkelte finanspolitiske instrumen-
ter kan vurderes ud fra modelberegninger. 
 
For at kvantificere betydningen af den førte finanspolitik 
beregnes aktivitetsvirkningen, dvs. effekten på BNP, set i 
forhold til en “neutral” finanspolitik. Det er dog langt fra 
oplagt, hvad en “neutral” finanspolitik er. I den bredest 
mulige forstand kan neutral finanspolitik defineres ved, at 
alle offentlige indtægter og udgifter udgør en fast andel af 
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Kvantificering  
af aktivitets-
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strukturelt nominelt BNP, dvs. at de stiger med ca. 4 pct. 
om året. Beregning af finanseffekten er imidlertid baseret på 
en mere detaljeret tilgang, hvor det for de enkelte poster 
fastlægges, hvad der er en “neutral” udvikling. I praksis 
ligger der således en skønsmæssig afvejning bag, hvilke 
tiltag der kategoriseres som diskretionære. 
 
Ved diskretionær finanspolitik forstås i denne sammenhæng 
ændringer i satser, f.eks. skattesatser eller satser for ind-
komstoverførsler. Endvidere er det på udgiftssiden valgt at 
karakterisere finanspolitikken som neutral, når den offentli-
ge beskæftigelse målt i timer udgør en konstant andel af den 
strukturelle arbejdsstyrke omregnet til timer. Aktivitetsvirk-
ningen af den diskretionære finanspolitik måles ved finans-
effekten. Beregning af finanseffekten er beskrevet i boks 
II.3. 
 
Historisk har finanspolitikken påvirket den økonomiske 
vækst i væsentligt omfang, og frem til midten af 1980’erne 
var der en udpræget grad af “stop-go” politik, hvor finans-
politikken skiftevis blev lempet og strammet. De seneste 15 
år har vækstbidraget fra den førte finanspolitik dog sjældent 
oversteget ½ pct.point, jf. figur II.5. Der er ikke nogen klar 
sammenhæng mellem finanseffekt og output-gap, men over-
ordnet set har vækstbidraget dog været svagt positivt i lav-
konjunkturer, dvs. i perioder med et negativt output-gap, og 
negativt i perioder med et positivt output-gap.1 Den førte 
finanspolitik har dermed umiddelbart bidraget til at udjævne 
konjunkturudsvingene i dansk økonomi – om end i beske-
dent omfang. 
 

 

1) I gennemsnit har aktivitetsvirkningen af den diskretionære 
finanspolitik (finanseffekten) været omtrent -0,1 pct.point, når 
output-gap er 1 pct. Effekten er dog ikke statistisk signifikant. 

Finanseffekt måler 
aktivitets-
virkningen af 
diskretionær 
finanspolitik 

Finanspolitikken 
har været svagt 
konjunktur-
udjævnende 



 124 

Boks II.3 Beregning af finanseffekt 
 

Beregningen af aktivitetsvirkningen af finanspolitikken tager udgangspunkt i den 
årlige ændring i de enkelte poster på den offentlige saldo. 
 
Aktivitetsvirkning 
Finanspolitikkens aktivitetsvirkning, finanseffekten, opgjort som finanspolitikkens 
vækstbidrag til BNP i forhold til en situation med neutral finanspolitik, beregnes 
ved (1). Beregningen tager udgangspunkt i det direkte provenu, DPi, der er den 
direkte provenuændring på den i’te budgetpost (målt i forhold til nominelt BNP, 
Y) i forhold til et nulpunkt, der angiver en “neutral” finanspolitik. εY,i er elasticite-
ten i BNP mht. den pågældende budgetpost. Elasticiteterne er fastlagt som 
SMEC-multiplikatorer for effekten på realt BNP af at ændre en given post på den 
offentlige saldo med 1 promille af nominelt BNP. Et positivt tal indikerer en akti-
vitetsfremmende virkning af finanspolitikken. For udgiftsposterne betyder dette 
øgede udgifter og for indtægtsposterne mindskede indtægter målt ved det direkte 
provenu. 

( ),100 10i
Y ii

DP
Finanseffekt

Y
ε = ⋅ ⋅ ⋅ 

 
∑   (1) 

Direkte provenu 
For hver enkelt post på den offentlige saldo beregnes det direkte provenu som 
forskellen mellem det faktiske provenu og det provenu, der ville have været, hvis 
finanspolitikken havde været neutral. Det direkte provenu er i princippet model-
uafhængigt, men er i praksis begrænset af, hvilke variabler der er til rådighed i 
SMEC. Tabel A viser de valgte “nulpunkter” (neutral finanspolitik) for de væ-
sentligste budgetposter og de tilhørende multiplikatorer i DØR’s beregning. 
 
Beregning af finanseffekt i DØR hhv. Finansministeriet 
Flere institutioner foretager beregning af finanseffekt, bl.a. DØR og Finansmini-
steriet, jf. figur A. De beregnede effekter afviger af flere årsager. Først og frem-
mest kan der være forskel på, hvad der defineres som diskretionær finanspolitik – 
eller rettere, hvad “neutral” finanspolitik er. Hertil kommer, at detaljeringsgraden 
i beregningerne er forskellig, og at der anvendes forskellige multiplikatorer (i 
Finansministeriet anvendes multiplikatorer baseret på ADAM). 
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Boks II.3 Beregning af finanseffekt, fortsat 
 

Tabel A  Definition af neutral finanspolitik i DØR’s beregning 

Budgetpost Neutral finanspolitik Mul.a 
Udgifter   

 Off. beskæftigelse Off. beskæftigelse i timer følger den strukturelle arbejds-
styrke (omregnet til timer med gns. arbejdstid) 

0,135 

 Off. varekøbb Varekøb (i faste priser) følger strukturelt BNP 0,127 

 Off. investeringer Off. investeringer (i faste priser) følger strukturelt BNP 0,075 

 Overførslerc Implicit sats pr. person følger satsreguleringen 0,029 

Indtægter   

 Indkomstskat Uændret effektiv sats 0,043 

 Ejendomsværdiskat Uændret effektiv sats 0,057 

 Punktafgifter Implicitte satser følger trendmæssig udvikl. i nettopriser 0,041 

 Arbejdsmarkedsbidrag Uændret sats 0,037 

 Selskabsskat Uændret sats 0,009 
 

a) Multiplikatorerne angiver 1. års effekt i pct. på realt BNP ved at ændre den pågældende post på 
den offentlige saldo med 1 promille af BNP, jf. Grinderslev og Smidt (2007). 

b) Egentligt offentligt varekøb fratrukket salg af varer og tjenester til privat sektor og tillagt køb af 
ydelser fra privat sektor leveret direkte til private. 

c) Der beregnes direkte provenu af folke- og førtidspension, efterløn, dagpenge, orlovsydelser og 
skattepligtig kontanthjælp (det direkte provenu fra en ændring i antallet af fuldtidspersoner på 
arbejdsmarkedsorlov og barselsdagpenge medregnes endvidere). 
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Kilde: DØR’s nuværende beregning af finanseffekt (der også vises i tabel I.13 i kapitel I) dækker 
årene 1995-2009. En tidligere beregning dækker perioden fra 1980, jf. Dansk Økonomi, forår 1996. 
Finansministeriets nuværende beregning dækker årene 1993-2007, jf. Økonomisk Redegørelse, 
december 2006, og en tidligere beregning dækker perioden fra 1971, jf. Finansredegørelse, decem-
ber 1996. De to tidligere beregninger af finanseffekt afviger fra de nuværende som følge af revi-
sioner i data, ændrede nulpunktsdefinitioner og genberegnede multiplikatorer. 
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Figur II.5 Finanseffekt og output-gap 
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Anm.: Figuren viser gennemsnittet af finanseffekten beregnet af Finans-
ministeriet og DØR for årene 1972-2006. Output-gap er bestemt 
ud fra OECD’s beregning af strukturelt BNP for Danmark, jf. 
boks II.1. 

Kilde: Finansministeriet, Danmarks Statistik, ADAM’s databank, 
OECD, Economic Outlook og egne beregninger, jf. boks II.3. 

 
 
Den konjunkturmodløbende finanspolitik ses tydeligt i 
første halvdel af 1990’erne, hvor der blev ført en lempelig 
finanspolitik i år med store negative output-gap. Dog fort-
satte finanspolitikken med at være lempelig også i 1995-96, 
hvor høj vækst i BNP fra og med 1994 bidrog til at lukke 
output-gap. 
 
Året 1986 var præget af kraftig højkonjunktur med et histo-
risk stort output-gap, hvor boligpriserne var høje, ledig-
heden lav og underskuddet på betalingsbalancen voksende. 
Kartoffelkuren i 1986 er således et eksempel på en finans-
politisk stramning på et tidspunkt med et stort positivt 
output-gap. Et eksempel på en ret kraftig finanspolitisk 
lempelse samtidig med et relativt stort negativt output-gap 
er forårspakken i 2004. 
 
Omvendt har der også været år, hvor finanspolitikken har 
været konjunkturmedløbende. Eksempelvis var der i 2001 et 
positivt vækstbidrag fra finanspolitikken på ca. ½ pct.point, 
til trods for at der var et lille positivt output-gap. Dette var 

Finanspolitik 
i 1990’erne  

Kartoffelkur og 
forårspakke 

Men det er ikke 
altid tilfældet 
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et år, hvor økonomien var nær kapacitetsgrænsen; BNP-
væksten var meget lav efter flere år med ganske høje vækst-
rater i BNP, syv års fald i ledigheden og markante lønstig-
ningstakter. Den positive finanseffekt skyldtes en ekspansiv 
finanspolitik på udgiftssiden med en stigning i det offentlige 
forbrug, der ligesom årene før var over 2 pct., og en stigning 
i de offentlige investeringer på over 10 pct. Ligeledes blev 
der ført en ekspansiv finanspolitik i 2006, hvor output-gap 
var knap 1½ pct. 
 
Effekten af dansk finanspolitik i 1980’erne har tiltvunget sig 
international opmærksomhed og er blevet brugt som eksem-
pel på, at kontraktiv finanspolitik kan virke ekspansivt på 
økonomien. I 1983 blev der således foretaget finanspolitiske 
stramninger på et tidspunkt, hvor output-gap ellers var 
stærkt negativt. Men som det også ses, udviklede det kraf-
tigt negative output-gap i 1981-83 sig til et kraftigt positivt 
output-gap i 1985-87. Umiddelbart trak finanspolitikken 
altså i den forkerte retning i forhold til konjunktursituatio-
nen, men finanspolitiske konsolideringer var påkrævet, da 
de offentlige finanser udviste underskud i størrelsesordenen 
7-10 pct. af BNP, jf. figur II.2. Episoden er analyseret af 
bl.a. Perotti (1999), som finder såvel teoretisk som empirisk 
belæg for, at finanspolitiske stramninger kan virke ekspan-
sivt i perioder, hvor de offentlige finanser er under pres. 
Den efterfølgende kraftige stigning i det private forbrug og 
investeringerne kan således ses som en konsekvens af, at 
husholdninger og virksomheder indså, at gældsopbygningen 
ikke ville få lov at eksplodere.2 En række andre væsentlige 
ændringer indtraf dog samtidig med den finanspolitiske 
stramning – ikke mindst introduktionen af fastkurs-
politikken og det deraf følgende rentefald. I modsætning til 
Perotti (1999) finder Bergman og Hutchison (1999) ikke 
belæg for hypotesen om, at det var en finanspolitisk stram-
ning, der i sig selv virkede ekspansivt. De påpeger i stedet, 
at stigningen i det private forbrug var forårsaget af et uden-

 

2) Perottis argument bygger på, at en del af husholdningerne gen-
nemskuer, at såfremt der ikke skrides ind mod den kraftige gælds-
opbygning, vil drastiske stigninger i skattesatserne før eller siden 
blive nødvendige. Den positive reaktion i det private forbrug kan 
således være en konsekvens af, at det indses, at dette scenario ik-
ke bliver aktuelt som følge af den finanspolitiske stramning. 

Ekspansiv effekt  
af finanspolitisk 
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landsk opsving, en gunstig bytteforholdsudvikling, faldende 
energipriser samt formuegevinster fremkaldt af bl.a. rente-
faldet. 
 
Kort fremstillet kan den danske finanspolitik over de sene-
ste 30 år siges at være karakteriseret ved to perioder. Frem 
til midten af 1980’erne var der en udpræget grad af “stop-
go” politik, hvor finanspolitikken skiftevis blev lempet og 
strammet. De seneste 20 år har vækstbidraget fra den førte 
finanspolitik været noget mindre og har de seneste 10-15 år 
sjældent oversteget ½ pct.point. Overordnet set har vækst-
bidraget været svagt positivt i lavkonjunkturer, dvs. i perio-
der med et negativt output-gap, og negativt i perioder med 
et positivt output-gap. Den førte finanspolitik har dermed 
umiddelbart bidraget til at udjævne konjunkturudsvingene i 
dansk økonomi – om end i beskedent omfang. 
 
 
II.3 Illustration af finanspolitisk regel 
 
I dette afsnit opstilles en simpel finanspolitisk reaktions-
funktion, hvor finanspolitikken reagerer systematisk på 
konjunktursituationen. Formålet er ved hjælp af model-
beregninger at undersøge, om en sådan regel kan bidrage til 
at reducere udsvingene i økonomien. Konkret undersøges 
effekten af, at de offentlige udgifter til forbrug og investe-
ringer øges, når økonomien er i en lavkonjunktur (dvs. når 
output-gap er negativt), mens udgifterne tilsvarende reduce-
res i en højkonjunktur. 
 
Modelberegningerne illustrerer først og fremmest effekten 
af en systematisk finanspolitisk reaktion, når økonomiens 
efterspørgselsside påvirkes. Da de beregnede effekter i 
sagens natur er modelafhængige, illustreres effekterne både 
i en traditionel makroøkonomisk model, SMEC, og i en til 
formålet konstrueret DSGE-model.3 Sammenlignet med 
SMEC er produktionen i DSGE-modellen på kort sigt i 
højere grad udbudsbestemt. 

 

3) DSGE står for Dynamic Stochastic General Equilibrium (Dyna-
misk Stokastisk Generel Ligevægt). Modellen er nærmere be-
skrevet i bilag II.1. 
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Afsnittet indeholder også en diskussion af, hvordan den 
finanspolitiske reaktion virker, hvis økonomien rammes af 
stød til økonomiens udbudsside, eller hvis konjunktur-
situationen kun kan fastlægges med usikkerhed. I begge 
tilfælde er der en risiko for, at output-gap måles forkert, og 
at finanspolitikken derfor reagerer uhensigtsmæssigt. Som 
modelberegningerne også illustrerer, vil en for kraftig 
finanspolitisk reaktion virke destabiliserende på økonomien. 
 
Den finanspolitiske regel 
 
I det følgende antages, at finanspolitikken reagerer på fore-
gående års output-gap. Output-gap defineres, jf. boks II.1, 
som forskellen mellem faktisk og strukturelt BNP. 
 
Når den finanspolitiske regel tager udgangspunkt i output-
gap året før, skal det opfattes som en afspejling af, at der i 
praksis altid er en vis forsinkelse mellem ændringer i kon-
junkturerne og muligheden for at reagere med finanspoliti-
ske instrumenter. Denne forsinkelse skyldes dels, at der er 
en vis forsinkelse i den statistiske opgørelse af BNP og 
dermed i muligheden for at beregne et output-gap, og dels at 
det tager tid at forberede, beslutte og implementere en 
finanspolitisk reaktion. 
 
I praksis bør finanspolitikken naturligvis i høj grad tilrette-
lægges på baggrund af den forventede konjunkturudvikling. 
En måde at fortolke den anvendte regel er således, at den 
afspejler en situation, hvor finanspolitikken for et givet år 
tilrettelægges ud fra den forventede konjunktursituation i 
det pågældende år, men hvor det antages, at konjunktur-
situationen i høj grad er afspejlet i output-gap året før. Har 
man et mere kvalificeret skøn over konjunktursituationen, er 
der mulighed for at reagere mere hensigtsmæssigt end lagt 
til grund her. I praksis er konjunkturvurderinger imidlertid 
usikre, og det forventede output-gap vil derfor ofte afvige 
væsentligt fra det faktisk realiserede. 
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Konkret beskrives den finanspolitiske reaktion som 
 

* *
1 1

* *
1

,t t t t

t t

G G Y Y

G Y
α α− −

−

− −
= − ≥ 0                                         (1) 

 
hvor G er de reale offentlige udgifter til forbrug og investe-
ringer, og Y er BNP. Størrelser med * angiver variablens 
“normale” eller strukturelle niveau. Den finanspolitiske 
reaktionsfunktion tilsiger således, at de offentlige udgifter, 
G, er lavere end normalt, når foregående periodes output-
gap er positivt (Y > Y*) – og omvendt, når output-gap er 
negativt. Parameteren α bestemmer, hvor kraftigt de offent-
lige udgifter reagerer på output-gap. 
 
Det er valgt at lade finanspolitikken være repræsenteret ved 
et generelt instrument. En finanspolitisk regel kunne selv-
sagt også være baseret på konkrete instrumenter. Et argu-
ment for at anvende de offentlige udgifter til forbrug og 
investeringer er, at disse udgiftsposter udgør de to poster på 
det offentlige budget, der har størst effekt på den økono-
miske aktivitet. Øget offentligt forbrug eller øgede offent-
lige investeringer påvirker således BNP og beskæftigelsen 
meget direkte, mens påvirkningen fra eksempelvis skatter 
og afgifter er mere indirekte. Herved udgør skatter og 
afgifter mindre potente instrumenter til at påvirke den 
økonomiske aktivitet. Analyserne i afsnittet lægger imidler-
tid ikke op til en diskussion af, hvad der ud fra en helheds-
betragtning er det mest hensigtsmæssige instrument at 
anvende til konjunkturregulering. 
 
Det er oplagt, at tilrettelæggelsen af finanspolitikken ikke 
udelukkende bør ske med udgangspunkt i et enkelt tal, 
nemlig output-gap. Dette skyldes ikke mindst, at output-gap 
i praksis kun kan fastlægges med betydelig usikkerhed. 
Dette betyder, at det kan være hensigtsmæssigt også at se på 
andre indikatorer, f.eks. presset på arbejdsmarkedet, udvik-
lingen på betalingsbalancen eller inflationen. 
 
Uanset et ønske om at stabilisere den økonomiske udvikling 
må finanspolitikken agere inden for rammerne af mellem- 
og langfristede mål. I en lavkonjunktur forværres den of-
fentlige saldo, og en finanspolitisk lempelse vil forstærke 
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dette. En finanspolitisk lempelse må derfor før eller siden 
følges af en stramning. Det skal således sikres, at der ikke 
sker en langsigtet ændring af den offentlige gæld. For at 
fange dette element af finanspolitikken er den finans-
politiske regel suppleret med et krav om, at der ikke må ske 
en langsigtet ændring af den offentlige saldo eller gæld.4 
 
Effekt af den finanspolitiske regel 
 
I det følgende antages økonomien som udgangspunkt at 
være i ligevægt. Dernæst udsættes økonomien for et stød, 
der flytter produktionen væk fra ligevægt, hvorved der 
opstår et output-gap. I første omgang antages det, at et givet 
output-gap skyldes en midlertidig ændring i efterspørgslen. 
Senere i afsnittet diskuteres konsekvensen af at reagere på 
stød til økonomien, der stammer fra udbudssiden. 
 
Et typisk eksempel på et midlertidigt efterspørgselsstød til 
økonomien er et ekstraordinært fald i det private forbrug. En 
lavere forbrugsefterspørgsel reducerer den samlede efter-
spørgsel, hvorved den danske produktion mindskes. 
 
Som følge af den lavere produktion reduceres beskæftigel-
sen, og ledigheden øges. Dette presser løn- og prisniveauet 
nedad, hvilket bl.a. betyder, at konkurrenceevnen forbedres. 
Som følge heraf øges eksporten, og den samlede efterspørg-
sel bevæger sig gradvist tilbage mod udgangsniveauet. På 
længere sigt vender såvel produktion og beskæftigelse som 
løn- og prisniveau derfor tilbage til udgangspunktet. 
 

 

4) For at sikre, at gældsopbygningen ikke bliver for kraftig, er der 
indbygget en finanspolitisk reaktion i den anvendte version af 
SMEC, så den generelle indkomstskat øges en smule, hvis den of-
fentlige gældskvote overstiger sit “ligevægtsniveau” (og tilsva-
rende sænkes, hvis gældskvoten er lavere). Konkret svarer reakti-
onen til, at skattesatsen øges med ca. 0,4 pct.point det efterføl-
gende år, hvis den offentlige gæld målt i forhold til BNP er øget 
med 1 pct.point, svarende til at gælden reduceres med ca. en fem-
tedel det efterfølgende år. Denne reaktion i skattetrykket sker 
uanset, om gældsudviklingen skyldes de oprindelige konjunktur-
udsving eller den finanspolitiske reaktion herpå. Det er antaget, at 
ændringen i skatten ikke påvirker arbejdsudbuddet. 
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Der er således mekanismer, der sikrer, at økonomien af sig 
selv vender tilbage til ligevægt efter et midlertidigt stød. I 
relation til stabilisering af konjunkturerne er det imidlertid 
et centralt spørgsmål, om denne tilpasning kan ske hurtigere 
ved at anvende finanspolitikken aktivt. Dette undersøges i 
det følgende ved at sammenligne det modelberegnede for-
løb under en passiv finanspolitik med en modelberegning, 
hvor finanspolitikken antages at følge den finanspolitiske 
reaktionsfunktion.5 
 
Modelberegninger af effekterne af et midlertidigt fald i det 
private forbrug er vist i figur II.6. Afdæmpningen i for-
bruget antages at være af en størrelse, så BNP og dermed 
output-gap reduceres med 1 pct. det første år. 
 
De viste modelberegninger er foretaget på Det Økonomiske 
Råds Sekretariats makroøkonomiske model SMEC.6 I hen-
hold til beregningerne falder beskæftigelsen med knap 
20.000 personer, men dette sker fordelt over to år, da der er 
træghed i beskæftigelsen i forhold til produktionen (labour-
hoarding). Priserne reduceres gradvist med op til ½ pct. i 
forhold til udgangsniveauet. På længere sigt bevæger såvel 
priser som reale størrelser sig tilbage mod udgangsniveauet, 
men som det fremgår, er tilpasningen ganske langvarig. 
 
Som det også fremgår, giver den finanspolitiske reaktion 
anledning til en hurtigere tilpasning og generelt mindre 
udsving i både BNP, beskæftigelse og prisniveau. I figurer-
ne ses den stabiliserende effekt af den finanspolitiske reak-
tion ved, at den stiplede linje (der viser effekten med finans-
politisk reaktion) generelt er tættere på nul end den fuldt 
optrukne linje (effekten uden finanspolitisk reaktion). 

 

5) I de indledende beregninger er parameteren α, der bestemmer 
styrken af den finanspolitiske reaktion, sat lig med 1. De automa-
tiske stabilisatorer i form af ændrede skatter og overførsler som 
konsekvens af konjunkturudsving indgår i modelberegningerne 
både med passiv og aktiv finanspolitik. Ligeledes er den beskrev-
ne reaktion i skatterne som følge af udviklingen i den offentlige 
gæld den samme. 

6) Modellen er dokumenteret i Grinderslev og Smidt (2007), hvor 
der vises tilsvarende beregninger. De her viste multiplikatorer af-
viger dog pga. de finanspolitiske reaktioner. 
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Figur II.6 Effekter af et midlertidigt efterspørgselsstød 
– uden hhv. med finanspolitisk reaktion 
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Anm.: Figurerne viser effekterne af et midlertidigt efterspørgselsstød. Konkret er væksten i det private 
forbrug reduceret så meget, at BNP falder 1 pct. i år 1. Den fuldt optrukne linje er effekten uden
finanspolitisk reaktion, og den stiplede er effekten med en finanspolitisk reaktion (α = 1 i lig-
ning (1), dvs. offentligt forbrug hhv. investeringer øges 1 pct., hvis output-gap året før er -1 
pct.). Da økonomien i udgangspunktet antages at være i ligevægt, kan effekten på BNP umid-
delbart oversættes til effekten på output-gap. 

Kilde: Egne beregninger med SMEC. 
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De offentlige finanser påvirkes også af det betragtede til-
bageslag i økonomien. Konkret forværres den offentlige 
saldo med godt ½ pct. af BNP det første år. Denne forvær-
ring er udtryk for den betydelige konjunkturfølsomhed, der 
er i de danske offentlige finanser, jf. afsnit II.2. Selv hvis 
finanspolitikken ikke reagerer på konjunktursituationen, 
forøges den offentlige gæld i yderligere nogle år, hvilket 
skyldes, at BNP i en årrække ligger under sit strukturelle 
niveau.7 I takt med at konjunkturerne vender, og output-gap 
reduceres, forbedres de offentlige finanser, og efter omkring 
syv år er den offentlige gæld tilbage i udgangspunktet, når 
der ikke reageres aktivt på konjunktursituationen. Perioden 
med større offentlig gæld forlænges med et par år, når 
finanspolitikken reagerer på konjunkturerne. 
 
Konkret indebærer den finanspolitiske reaktion, at udgifter-
ne til offentligt forbrug og investeringer øges år 2 som en 
reaktion på det negative output-gap i år 1. Det bidrager til at 
øge BNP (i forhold til situationen uden finanspolitisk reak-
tion), hvorved det negative output-gap i år 2 reduceres. 
Også i de følgende fire til fem år er de offentlige udgifter i 
henhold til den finanspolitiske regel øget som en respons på, 
at output-gap er negativt. Ved at reducere udsvinget i BNP 
allerede andet år, kommer økonomien ikke så langt væk fra 
ligevægt, og dermed reduceres også svingningerne i beskæf-
tigelsen på mellemlang sigt. 
 
Modelberegningerne illustrerer således, at den finanspoliti-
ske reaktion kan mindske udsvingene i centrale økonomiske 
størrelser som BNP, beskæftigelse og priser. Imidlertid 
indebærer den aktive finanspolitik større udsving i de of-
fentlige udgifter til forbrug og investeringer (de finans-
politiske instrumenter). I figur II.7 er udviklingen i output-
gap dels uden og dels med finanspolitisk reaktion sammen-
holdt med den ændring i de offentlige udgifter, som den 
finanspolitiske reaktion giver anledning til. Som det frem-
går, indebærer reglen, at de offentlige udgifter i andet år 
øges med ca. 1 pct. (fordi output-gap første år er ca. -1 pct., 
og reaktionsparameteren, α, her antages at være lig med 1). 

 

7) Der er dog en lille kontraktiv effekt fra indkomstskatten, der 
hæves som reaktion på, at gældskvoten er steget. 
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reaktion påvirker 
den offentlige saldo 

Offentlige udgifter 
øges, mens  
output-gap er 
negativt 

Mindre udsving i 
BNP, men større 
udsving i de 
offentlige udgifter 
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Reglen indebærer endvidere, at de offentlige udgifter er 
højere end i udgangspunktet i godt fem år efter stødet – 
svarende til den periode, hvor output-gap er negativt. Her-
efter følger en periode, hvor finanspolitikken er svagt kon-
traktiv, hvilket skyldes, at output-gap i en længere årrække 
er svagt positivt. 
 
 

Figur II.7 Output-gap og finanspolitisk reaktion 
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Anm.: De mørke søjler er output-gap ved et efterspørgselsstød (ændring 
i privat forbrug) i tilfældet med en finanspolitisk reaktion. Den 
finanspolitiske reaktion er en ændring i udgifterne til det offentli-
ge forbrug og investeringer på 1 pct. ved et output-gap på 1 pct., 
dvs. α = 1 i ligning (1) – og er i figuren illustreret med den fuldt 
optrukne linje. Til sammenligning er de lyse søjler output-gap i 
tilfældet uden en finanspolitisk reaktion. 

Kilde: Egne beregninger med SMEC. 

 
 
De hidtil viste modelberegninger er baseret på Det Økono-
miske Råds sekretariats model, SMEC. SMEC er en tradi-
tionel makroøkonometrisk model, hvor produktionen er ef-
terspørgselsdrevet på kort sigt. Dette hænger bl.a. sammen 
med, at priser og lønninger på helt kort sigt antages at være 
givne. På lang sigt er produktionen i henhold til SMEC 
bestemt af udviklingen i arbejdsudbud og produktivitet, dvs. 
udbudsbestemt.  
 

SMEC er på kort 
sigt efterspørgsels-
drevet  
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Denne modelramme kan meget vel overvurdere finans-
politikkens muligheder for at stabilisere økonomien. Derfor 
er der til formålet opstillet en ny model, der i højere grad 
bygger på, at økonomiens udbudsside er bestemmende for 
produktionen også på kortere sigt. Der er tale om en DSGE-
model (en dynamisk stokastisk generel ligevægtsmodel), 
hvor agenterne antages at være fremadskuende. Dette inde-
bærer bl.a., at forbrugerne tager deres fremtidige indkomst i 
betragtning, når de planlægger deres forbrug, hvilket i 
kombination med relativt fleksible priser indebærer, at 
produktionen grundlæggende bliver udbudsbestemt. Der er 
dog en række forhold, der gør, at også efterspørgselssiden 
spiller en rolle for produktionen på kort sigt. Således er der 
estimeret en træg løn- og prisdannelse, og det er antaget, at 
en andel af forbrugerne forbruger hele deres løbende ind-
komst. Forskellene mellem de to modeller er nærmere 
beskrevet i boks II.4. 
 
Modelberegningerne foretaget på DSGE-modellen indike-
rer, at mulighederne for at stabilisere økonomien kan være 
mærkbart mindre, end beregningerne i SMEC tilsiger. Dette 
hænger nært sammen med, at produktionen i DSGE-
modellen i højere grad er udbudsbestemt. I DSGE-modellen 
antages det således, at en væsentlig del af forbrugerne fast-
lægger deres forbrug med udgangspunkt i den forventede 
fremtidige indkomst. Da den fremtidige indkomst stort set 
ikke påvirkes af et midlertidigt efterspørgselsstød, ændrer 
denne gruppe af forbrugere ikke deres forbrug i nævne-
værdigt omfang. Tilsvarende fastlægger producenterne 
deres investeringer med udgangspunkt i de fremtidige 
afsætnings- og prisforhold, der stort set heller ikke ændrer 
sig. Disse forhold bidrager altså til, at finanspolitikken, der 
kan opfattes som et efterspørgselsinstrument, er væsentligt 
mindre potent i DSGE-modellen, end det fremgår af SMEC-
beregningerne, jf. også det følgende underafsnit. 
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Boks II.4 De to anvendte makromodeller 
 

Der er anvendt to forskellige makromodeller til analysen, dels Det Økonomiske 
Råds Sekretariats model SMEC, dels en nyudviklet DSGE-model, der er nærmere 
beskrevet i bilag II.1. DSGE-modellen er en mikroøkonomisk funderet generel 
ligevægtsmodel. Dette betyder, at husholdningernes handlinger udspringer af en 
målsætning om at maksimere en nytte, og virksomhedernes handlinger fastlægges 
ud fra et ønske om profitmaksimering, der igen er funderet i en produktions-
funktion. 
 
Begge modeller er estimeret på baggrund af danske data, men SMEC er en langt 
mere omfattende og detaljeret model end den her anvendte DSGE-model.  
 
Forventninger 
DSGE-modellen inkluderer såkaldt rationelle agenter. Det betyder, at alle virk-
somheder og husholdninger ved præcist, hvordan økonomiens struktur ser ud, og 
de danner i et vist omfang deres beslutninger på denne baggrund. Den eneste usik-
kerhed, der opstår, skyldes påvirkningen fra stød uden for modellen. Hvis hus-
holdningerne f.eks. forventer, at prisen på varer vil falde i fremtiden, vil de derfor 
vælge at forbruge mindre i dag og mere i fremtiden, hvor købekraften er større. I 
SMEC dannes forventninger på baggrund af den historiske udvikling, og forbru-
get i dag afhænger ikke af den forventede fremtidige pris. Derfor siges hushold-
ninger og virksomheder i DSGE-modellen at have fremadskuende forventninger, 
mens forventningerne er bagudskuende i SMEC. 
 
Efterspørgsels- vs. udbudsbestemt produktion 
Efter et stød til økonomien tilpasser priser og lønninger sig væsentligt hurtigere i 
DSGE-modellen end i SMEC. Dette er et udslag af estimationerne. Med en kom-
bination af meget fleksible priser og fremadskuende forventninger, bliver DSGE-
modellen i høj grad en model med såkaldt klassiske egenskaber, hvor udbuddet af 
produktionsfaktorer betyder mere for produktionens størrelse, end den aktuelle 
efterspørgsel gør. I SMEC er produktion på kort sigt bestemt fra efterspørgsels-
siden, mens udbudssiden er afgørende på lang sigt. 
 
Da efterspørgslen på kort sigt er mere afgørende for produktionens størrelse i 
SMEC end tilfældet er i DSGE-modellen, følger det, at en efterspørgselsbaseret 
stabiliseringspolitik er mest virkningsfuld i SMEC. 
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Styrken i den finanspolitiske reaktion 
 
De viste modelberegninger bør kun opfattes som simple 
illustrationer, der blandt meget andet ikke tager højde for, at 
økonomien i praksis hele tiden rammes af stød af forskellig 
størrelse og med forskelligt fortegn. Samtidig har bereg-
ningerne været baseret på én enkelt værdi af den finans-
politiske reaktionsparameter, α, i ligning (1), nemlig værdi-
en én. 
 
I det følgende beregnes effekten af den finanspolitiske reak-
tion, når den finanspolitiske reaktionsparameter varieres. 
Konkret beregnes den reduktion i variansen på BNP, der 
opnås ved en given parameterstørrelse. Variansen i BNP 
beregnes ved at udsætte modellerne for et stort antal tilfæl-
dige stød til efterspørgslen. Disse stød kan være positive 
eller negative, store eller små, men de er alle midlertidige, 
og i gennemsnit er de “neutrale”. Herved svinger økono-
mien hele tiden omkring ligevægten. 
 
Ovenstående fremgangsmåde gentages for forskellige vær-
dier af den finanspolitiske reaktionsparameter – fra værdien 
0 (dvs. uden finanspolitisk reaktion) – til en høj værdi (kon-
kret 3). På baggrund af disse simulationer kan den gennem-
snitlige variation, som efterspørgselsstødene giver anled-
ning til både med og uden aktiv finanspolitik, udregnes for 
diverse makroøkonomiske størrelser, bl.a. BNP. 
 
Resultatet af disse simulationer er sammenfattet i figur II.8. 
Figuren viser, hvordan variansen i BNP kan påvirkes ved at 
føre en aktiv finanspolitik (dvs. α > 0) i forhold til tilfældet 
uden finanspolitisk reaktion (α = 0). Det fremgår tydeligt, at 
potentialet for stabilisering af konjunkturerne, som nævnt, 
er væsentligt større i SMEC end i DSGE-modellen – i hvert 
fald for moderate værdier af α. Den større reduktion af 
variansen i BNP i SMEC afspejler, at finanspolitik primært 
er af interesse som konjunkturregulerende instrument, når 
produktion og beskæftigelse på kort sigt i væsentligt om-
fang er bestemt fra efterspørgselssiden. 
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Figur II.8 Variansændring i BNP (efterspørgselsstød) 
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Anm.: X-aksen angiver de forskellige værdier af parameteren α i den 
finanspolitiske reaktionsfunktion, jf. (1), jo længere mod højre, jo 
kraftigere reaktion på output-gap. Y-aksen angiver variansreduk-
tionen i forhold til tilfældet uden finanspolitisk reaktion (dvs. α = 
0). Et positivt tal indikerer således, at variansen er øget i forhold 
til situationen uden finanspolitisk reaktion, dvs. økonomien bliver 
mere ustabil. 

Kilde: Egne beregninger med SMEC og DSGE. 

 
 
Betragtes en finanspolitisk reaktion, hvor de offentlige 
udgifter til forbrug og investeringer mindskes med 1 pct., 
hvis output-gap året forinden var 1 pct. (svarende til reakti-
onen i figur II.6-7), viser modelberegningerne på SMEC, at 
der kan opnås en reduktion af variansen i BNP på ca. en 
tredjedel, jf. figur II.8. 
 
For en tilsvarende styrke af den finanspolitiske reaktion i 
den mere udbudsbestemte DSGE-model er variansreduk-
tionen væsentligt mindre (ca. 5 pct.). Den mindre varians-
reduktion skyldes blandt andet, at prisdannelsen er mindre 
træg – hvorved økonomien hurtigere selv vender tilbage til 
ligevægt. Endvidere vil forbrugere, der danner deres beslut-
ninger på baggrund af den forventede fremtidige udvikling 
være bedre til at sikre sig et stabilt forbrug og en jævn 
arbejdstid, end forbrugere der baserer beslutningerne på den 
aktuelle situation. Dette reducerer finanspolitikkens mulig-
heder for at stabilisere yderligere. 
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Figur II.8 viser også, at en for kraftig reaktion i finans-
politikken kan virke destabiliserende. Dette er i figuren 
tydeligt i SMEC-beregningerne, men resultatet gælder også 
for DSGE-modellen.8 Øges de offentlige udgifter til forbrug 
og investeringer eksempelvis med op til 2 pct. ved et nega-
tivt output-gap på ca. 1 pct., kan udsvingene i centrale 
økonomiske størrelser mindskes yderligere i forhold til en 
værdi af reaktionsparameteren på 1. Men øges reaktions-
parameteren, sådan at de offentlige udgifter ændres med 
f.eks. 3 pct. ved et output-gap på 1 pct., giver det anledning 
til ustabilitet i økonomien ifølge beregningerne i SMEC. En 
så stor finanspolitisk reaktion (α = 3) må dog under alle 
omstændigheder siges at være urealistisk kraftig. Da det 
offentlige forbrug udgør omtrent en fjerdedel af BNP i 
Danmark, betyder en kraftig finanspolitisk reaktion, hvor 
det offentlige forbrug reagerer meget på konjunkturerne, at 
variansen i BNP samlet set øges. Dette gælder til trods for, 
at den finanspolitiske reaktion isoleret set kan dæmpe 
udsvingene i det private forbrug og investeringer. 
 
Finanspolitik ved udbudsstød 
 
Økonomien reagerer anderledes ved et stød til udbudssiden 
end ved stød til efterspørgslen. Den principielle forskel er, 
at hvor effekten på den reale aktivitet og priserne går i 
samme retning ved et efterspørgselsstød, så påvirkes aktivi-
teten og priserne i hver sin retning ved et udbudsstød. 
Eksempler på udbudsstød kan være ændringer i produktivi-
teten, i arbejdsudbuddet, i den strukturelle ledighed eller i 
olieprisen. Positive udbudsstød som eksempelvis højere 
arbejdsudbud indebærer, at produktionen kan øges, samtidig 
med at priserne kan sænkes. 
 
I praksis kan det være svært at afgøre, om forholdene på 
økonomiens udbudsside er ændret – og hvorvidt det er kort- 
eller langvarigt. Den aktuelle diskussion om niveauet for 
den strukturelle ledighed er et eksempel herpå. Endvidere er 
det ikke ligetil at skelne mellem udbuds- og efterspørgsels-
stød, blandt andet fordi en ændret efterspørgselssituation 

 

8) I DSGE-modellen opstår tendensen til øget volatilitet dog først 
ved højere værdier af reaktionsparameteren, α. 
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ofte fører til udbudsreaktioner: Eksempelvis vil bedre 
mulighed for beskæftigelse som følge af en stor stigning i 
efterspørgslen ofte få grupper uden for arbejdsmarkedet til 
at melde sig til arbejdsstyrken eller ansatte til at arbejde 
over. 
 
Virkningerne af et stød til økonomiens udbudsside vil på 
kort sigt afhænge af efterspørgslen. På kort sigt kan et øget 
arbejdsudbud således slå ud i højere arbejdsløshed, hvis 
efterspørgslen ikke er tilstrækkelig. Hvis et større arbejds-
udbud på denne måde resulterer i en højere ledighed, vil der 
imidlertid opstå et pres nedad på lønningerne, og som følge 
af en forbedret konkurrenceevne vil produktion og beskæf-
tigelse gradvist øges svarende til det større arbejdsudbud. 
Denne proces kan tage kort eller lang tid – og tilpasningen 
vil især afhænge af, hvor store træghederne i løn- og pris-
dannelsen er. En høj grad af træghed vil tendere mod at for-
øge tilpasningstiden, mens meget fleksible priser vil under-
støtte en hurtig tilpasning. 
 
Effekten af et udbudsstød til økonomien illustreres i figur 
II.9, der viser de modelberegnede reaktioner på et midler-
tidigt fald i arbejdsstyrken uden hhv. med finanspolitisk 
reaktion. Det antages, at faldet i arbejdsstyrken ikke påvir-
ker den estimerede størrelse af den strukturelle produktion, 
som indgår i den finanspolitiske reaktion.  
 
Som det fremgår af figurerne, kan den finanspolitiske regel i 
det betragtede eksempel på kort sigt stabilisere såvel BNP 
som beskæftigelse. Derimod udsættes priserne for større 
udsving end uden en finanspolitisk reaktion. For alle de 
viste størrelser fremgår det, at tilpasningsprocessen tilbage 
til ligevægt forlænges som følge af den finanspolitiske 
reaktion. Modelberegningerne illustrerer dermed, at en 
finanspolitisk reaktion kan indebære, at der i forbindelse 
med et midlertidigt udbudsstød er en afvejning mellem et 
konjunktsvings dybde og varighed. 
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Figur II.9 Effekter af et midlertidigt udbudsstød 
– uden hhv. med finanspolitisk reaktion 
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Anm.: Figurerne viser effekterne af et midlertidigt udbudsstød. Konkret er arbejdsudbuddet reduceret 
1 pct. i fem år (det antages, at reduktionen skyldes en øget tilgang til efterløn). Den fuldt 
optrukne linje er effekten uden finanspolitisk reaktion, og den stiplede er effekten med en 
finanspolitisk reaktion (α = 1 i ligning (1), dvs. offentligt forbrug hhv. investeringer sænkes 1 
pct., hvis output-gap året før er 1 pct.). Det antages, at potentielt output ikke påvirkes. Da 
økonomien i udgangspunkt antages at være i ligevægt, kan effekten på BNP umiddelbart 
oversættes til effekten på output-gap. 

Kilde: Egne beregninger med SMEC. 
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Udbudsstød flytter økonomiens strukturelle niveauer. Dette 
betyder, at et positivt udbudsstød øger det strukturelle BNP, 
hvilket for et givet faktisk BNP indebærer, at output-gap 
bliver negativt. Selv når BNP stiger i forbindelse med et 
positivt udbudsstød, vil output-gap blive påvirket i negativ 
retning, så længe faktisk BNP ikke forøges fuldt ud svaren-
de til stigningen i strukturelt BNP. Denne problemstilling 
illustrerer, at man skal være varsom med uden videre at 
tolke en periode med relativt høje BNP-vækstrater som 
udtryk for, at økonomien nærmer sig kapacitetsgrænsen; et 
positivt udbudsstød kan så at sige have hævet kapacitets-
grænsen. 
 
Hvis produktionen falder som følge af et negativt udbuds-
stød, f.eks. et fald i den strukturelle arbejdsstyrke, men 
ændringen ikke identificeres som stammende fra udbuds-
siden, vil output-gap blive fejlvurderet. I virkeligheden 
falder strukturelt BNP som følge af det negative udbuds-
stød, og hvis faktisk BNP ikke falder lige så meget, vil det 
reelle output-gap dermed blive positivt. Hvis fastlæggelsen 
af output-gap imidlertid baseres på en opfattelse af uændret 
strukturelt BNP, vil faldet i BNP blive opfattet som udtryk 
for et negativt output-gap. Den opstillede finanspolitiske 
regel – der udelukkende reagerer på output-gap – vil der-
med lægge op til at lempe finanspolitikken, til trods for at 
output-gap i virkeligheden er positivt. Lempelsen af finans-
politikken forhindrer efterspørgslen i at tilpasse sig det 
mindre produktionspotentiale og lægger desuden et opad-
gående pres på priserne, hvilket forstærker den tendens til 
inflation, der er i forvejen. Den finanspolitiske reaktion vil 
derfor tendere mod at destabilisere prisniveauet – forstået på 
den måde, at priserne holdes væk fra ligevægt i længere tid. 
 
En mulighed for at imødegå denne problemstilling er at 
udnytte, at produktion og priser påvirkes i hver sin retning 
ved et udbudsstød. Principielt kunne den finanspolitiske 
reaktionsfunktion derfor suppleres med en reaktion på infla-
tionens afvigelse fra sin ligevægt (f.eks. afvigelse fra 2 
pct.).9 I ovennævnte eksempel, hvor økonomien rammes af 

 

9) Hvis finanspolitikken reagerer på output-gap og inflationens 
afvigelse fra en inflationsmålsætning, vil reaktionsfunktionen bli-
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et negativt udbudsstød (dvs. BNP falder, og priserne stiger) 
men strukturelt BNP ikke antages ændret, vil stigningen i 
priserne isoleret set tilsige en finanspolitisk stramning, der 
kan modvirke den uhensigtsmæssige finanspolitiske lempel-
se, der hidrører fra fejlvurderingen af output-gap. 
 
Det er dog i praksis ikke uden problemer at udvide den 
finanspolitiske reaktionsfunktion med inflationens afvigelse 
fra ligevægt. Hvis økonomien eksempelvis er ramt af et 
midlertidigt negativt udbudsstød, hvor BNP og dermed 
output-gap er faldet, og inflationen initialt er steget, vil 
inflationen efterfølgende i en periode nødvendigvis blive 
lavere.10 Dette betyder, at man i en periode kan have et 
negativt output-gap (fordi BNP-niveauet er påvirket nega-
tivt) samtidig med, at inflationen er lav. Dermed vil både 
output-gap og inflationsafvigelse trække i retning af finans-
politisk lempelse. En sådan lempelse vil selvsagt føre til en 
hurtigere lukning af det negative output-gap, men omvendt 
forsinke tilpasningen i priserne. 
 
Det er ikke nærmere undersøgt, hvordan en udvidet finans-
politisk reaktion vil kunne påvirke finanspolitikkens mulig-
heder for at stabilisere økonomien. Diskussionen under-
streger dog, at det ved fastlæggelsen af finanspolitikken – 
uafhængigt af det estimerede output-gap – er vigtig at være 
opmærksom på, hvorvidt der er et inflationært pres i økono-
mien. 
 
Usikkerhed om output-gap 
 
Som det netop er fremgået, kan det i praksis være problema-
tisk at lade finanspolitikken reagere på udbudsstød – i hvert 
fald når økonomiens potentielle produktion (og dermed 
output-gap) ikke kan fastlægges korrekt. Der er generelt 
betydelig usikkerhed angående fastlæggelsen af det struktu-
relle BNP. 
 

 
ve helt analog til Taylor-reglen, der kendes fra modellering af 
pengepolitikken, jf. Taylor (1993). 

10) Den midlertidige stigning i inflationen har hævet priserne op over 
deres ligevægtsniveau. Da priserne på sigt skal tilbage til lige-
vægtsniveauet, skal inflationen være lavere i en periode. 
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Som en illustration af problemstillingen er der foretaget en 
række simulationer, hvor det antages, at output-gap måles 
med en vis usikkerhed. Figur II.10 viser, hvorledes varian-
sen i BNP påvirkes, når finanspolitikken i varierende grad 
reagerer på et output-gap, der opgøres med målefejl. Måle-
fejl i output-gap kan skyldes en lang række ting: Unøjagtig-
heder, der opstår som følge af revisioner af historiske data, 
metodiske problemer med at identificere det strukturelle 
niveau for BNP samt upræcise økonomiske prognoser.  
 
Som det fremgår af figur II.10, mindskes muligheden for at 
reducere udsvingene i BNP, når der introduceres målefejl i 
output-gap. Indførelsen af målefejl svarer til, at der kommer 
“tilfældige” udsving i de offentlige udgifter (da de reagerer 
på output-gap og målefejl). Disse tilfældige udsving bidra-
ger isoleret set til øgede udsving i BNP. 
 
 

Figur II.10 Variansændring i BNP ved efterspørgselsstød 
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Anm.: Størrelsen på målefejlen er set i forhold til udsvingene i output-
gap (uden finanspolitisk reaktion); en lille målefejl er ca. ¼ af 
størrelsen på udsvingene i output-gap, “mellem” er ca. ½, og 
“stor” er omtrent lige så store udsving i målefejl som i output-
gap. Se i øvrigt anmærkning til figur II.8. 

Kilde: Egne beregninger med SMEC. 
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Figuren illustrerer også, at styrken af den finanspolitiske 
reaktion bør være mindre, jo større målefejlen i output-gap 
er. Beregningerne viser således, at en kraftig finanspolitisk 
reaktion kan medvirke til en destabilisering af økonomien, 
hvis der er stor usikkerhed i bestemmelsen af output-gap. 
Da der i praksis er usikkerhed i fastlæggelsen af konjunk-
tursituationen (og dermed i målingen af output-gap), tilsiger 
dette for det første, at den finanspolitiske reaktion bør være 
forholdsvis forsigtig, og for det andet, at der ikke bør reage-
res på små – og dermed usikre – ubalancer. Endelig under-
streger det vigtigheden af at lægge flere forskellige indika-
torer til grund for vurderingen af den aktuelle konjunktur-
situation. 
 
Opsamling 
 
Analyserne i afsnittet viser, at det er muligt at mindske 
udsvingene i eksempelvis BNP og beskæftigelse ved at føre 
en aktiv finanspolitik. Samtidig tilsiger en lang række for-
hold, at den finanspolitiske reaktion skal være afdæmpet. 
Grundlæggende skyldes dette, at der er usikkerhed i fast-
læggelsen af størrelsen på output-gap, hvilket skyldes gene-
rel usikkerhed om den aktuelle konjunktursituation, og 
uklarhed om hvorvidt økonomien er ramt af et stød til efter-
spørgslen eller udbuddet. 
 
En afvejning af de forskellige forhold indikerer, at en for-
nuftig finanspolitisk reaktion kan være at ændre de offentli-
ge udgifter til forbrug og investeringer med omkring 1 pct., 
når output-gap er i størrelsesordenen 1 pct. En sådan reakti-
on svarer til en finanseffekt på ca. ¼ pct.point ved et nega-
tivt output-gap på 1 pct.11 Tilsvarende skal de offentlige 
udgifter som udgangspunkt strammes svarende til en finans-
effekt på ca. -¼ ved et positivt output-gap på 1 pct. Bereg-
ningerne viser, at en sådan reaktion kan mindske variansen i 
BNP med op til en tredjedel ved midlertidige efterspørgsels-
stød. 
 

 

11) Finanseffekten er nærmere beskrevet i afsnit II.2. 
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Usikkerheden omkring fastlæggelse af output-gap tilsiger, 
at finanspolitikken ikke bør reagere på små konjunktur-
udsving, eksempelvis output-gap mindre end 1 pct. 
 
I analysen er der ikke set på, hvilket finanspolitisk instru-
ment der i en konkret situation vil være mest velegnet til at 
stabilisere konjunkturudsving. Forskellige instrumenter har 
forskellig virkning på efterspørgslen i økonomien og på 
udbuddet af arbejdskraft. Brugen af et givent instrument vil 
ofte stride mod et eller flere hensyn eller målsætninger for 
den offentlige sektor, jf. Det Økonomiske Råd (2006). En 
aktiv finanspolitik medfører under alle omstændigheder 
større udsving i det anvendte instrument, hvorved den 
offentlige service eller skattesatser vil svinge fra år til år. I 
sidste ende er det naturligvis et politisk valg at udpege det 
eller de relevante instrumenter. 
 
Naturligvis bør øvrig information om den aktuelle konjunk-
tursituation tages i betragtning ved den konkrete tilrette-
læggelse af finanspolitikken. En lang række nøgletal offent-
liggøres lang tid før BNP, eksempelvis tillidsindikatorer, 
ledighed, inflation og betalingsbalance. Særlig opmærksom-
hed bør rettes mod, om der er et inflationært pres i økono-
mien. Hvis output-gap eksempelvis er positivt, uden at der 
observeres et inflationært pres, kan det være en indikation 
af, at output-gap måske er målt forkert – som følge af at 
økonomien er ramt af et positivt udbudsstød. Tidligere var 
også udviklingen på betalingsbalancen en god indikator for, 
hvordan den danske konjunktursituation var i forhold til 
udlandets. I dag er der imidlertid en række store poster på 
betalingsbalancen (bl.a. energi og søtransport), der ikke 
direkte afspejler konjunktursituationen. En højere vækst i 
Danmark end i udlandet vil dog normalt føre til en forvær-
ring af betalingsbalancen, så en hastig forværring kan derfor 
være et tegn på, at det går for stærkt i dansk økonomi. 
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II.4 Sammenfatning, diskussion og anbefalinger 
 
Kapitlet undersøger muligheden for at stabilisere dansk 
økonomi via efterspørgselsregulerende finanspolitik. Analy-
serne viser, at det i et vist omfang er muligt ved hjælp af en 
aktiv konjunkturmodløbende finanspolitik at stabilisere 
økonomien. Konkret giver analyserne anledning til følgende 
konklusioner og anbefalinger for tilrettelæggelsen af finans-
politikken på kort sigt: 
 
• I tilfælde af et output-gap på 1 pct. anbefales som ud-

gangspunkt en modgående finanseffekt i størrelses-
ordenen ¼ pct.point. Dette indebærer ikke blot lempel-
ser i lavkonjunkturer, men også stramninger i høj-
konjunkturer. 

• En sådan moderat finanspolitisk reaktion kan reducere 
udsving i beskæftigelse og BNP med op til ⅓. En for 
aktiv finanspolitik kan derimod indebære, at udsvingene 
i økonomien forøges.  

• Hvis der er tegn på, at en uligevægt skyldes midlertidige 
ændringer på økonomiens udbudsside, bør finans-
politikken normalt ikke søge at modvirke uligevægten. 

• Fine-tuning skal undgås: Finanspolitikken bør ikke søge 
at imødegå beskedne ubalancer, dvs. situationer hvor 
produktionen ligger mindre end 1 pct. fra sit normale 
niveau. 

• Gevinsterne ved at føre en aktiv finanspolitik begrænses 
bl.a. af følgende forhold: 
– Der vil i praksis være usikkerhed om konjunktur-

situationen. Det indebærer en betydelig risiko for, at 
finanspolitikken reagerer uhensigtsmæssigt, særligt 
ved relativt små ubalancer. 

– En aktiv finanspolitik indebærer i praksis, at et eller 
flere “instrumenter” – f.eks. skattesatser eller antallet 
af offentligt ansatte – bliver mere svingende, hvilket 
i sig selv kan være uønsket. 

Disse forhold er årsager til, at der kun anbefales en for-
holdsvis begrænset finanspolitisk reaktion på udsving i 
output-gap. 

 

Resultater 
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I Danmark tilrettelægges finanspolitikken bl.a. ud fra et 
hensyn til de udfordringer, en aldrende befolkning stiller os 
overfor. Finanspolitikken påvirker økonomiens langsigtede 
udvikling, eksempelvis via skattestrukturen, der er afgøren-
de for mange incitamenter og for den økonomiske fordeling. 
Eksempelvis vil en høj marginalskat trække i retning af 
større omfordeling mellem høj- og lavindkomstgrupper, 
men vil samtidig reducere det økonomiske incitament til at 
øge arbejdstiden. Men der er også et samspil mellem finans-
politikken og økonomien på det korte sigt, idet finans-
politikken påvirker aktivitetsniveauet via bidraget fra dis-
kretionære indgreb (ændringer i skatte- og overførselssatser 
eller i det offentlige forbrug) og automatiske stabilisatorer. 
 
I Danmark er de automatiske stabilisatorer kraftige. Det 
skyldes, at progressionen i skattesystemet er forholdsvis 
stor, og at kompensationen til personer udenfor beskæf-
tigelse er relativt høj. En stigning i BNP-væksten på 1 
pct.point forbedrer således de offentlige finanser med godt 
½ pct. af BNP. Dette er i høj grad resultatet af, at flere 
personer kommer i beskæftigelse, og at forbruget stiger. 
Samtidig reduceres udgiftstrykket som følge af besparelser 
på overførselsindkomster til ledige. 
 
Finanspolitikken gennem de seneste 25 år har indeholdt en 
række eksempler på større indgreb, der har sigtet på at stabi-
lisere konjunktursituationen, men som samtidig indebar 
ændringer af de økonomiske strukturer. Fælles kendetegn 
for disse indgreb er, at de indeholdt ændringer i skatte- og 
arbejdsmarkedspolitikken. Dette gælder eksempelvis for 
kartoffelkuren og skattereformen i 1986/87 og for den 
såkaldte kickstart af økonomien i 1994, hvor marginal-
skatterne blev reduceret, og skatteværdien af rentefradraget 
blev sænket. Rentefradragsretten blev yderligere beskåret i 
forbindelse med pinsepakken i 1998, mens forårspakken i 
2004 bød på indførelsen af beskæftigelsesfradraget. Kombi-
nationen af konjunkturregulering og strukturelle forbedrin-
ger er en hensigtsmæssig måde at tilgodese både kort- og 
langsigtede hensyn.  
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Generelt har finanspolitikken haft en tendens til at “læne sig 
mod vinden”. Overordnet set har vækstbidraget været svagt 
positivt i lavkonjunkturer og negativt i højkonjunkturer. 
Den førte finanspolitik har dermed bidraget – om end be-
skedent – til at udjævne konjunkturudsvingene i dansk 
økonomi. Som nævnt har de finanspolitiske indgreb over de 
seneste 25 år ofte været kombineret med indgreb af mere 
strukturforbedrende karakter. På den baggrund må den førte 
finanspolitik alt i alt siges at have været veltilrettelagt. 
 
Der er såvel økonomiske som sociale argumenter for at føre 
en konjunkturmodløbende økonomisk politik. Stød til øko-
nomien forhindrer fuld ressourceudnyttelse, og argumen-
terne for at reducere konsekvenserne af udsving i den øko-
nomiske aktivitet er mange. For lønmodtagere betyder 
svingningerne, at det i nogle perioder vil være mere vanske-
ligt at finde og opretholde beskæftigelse end i andre perio-
der, hvilket betyder, at forbrugsmulighederne skifter over 
tid. Samtidig kan konjunkturudsving føre til, at arbejdstiden 
varierer. Da husholdningerne må antages at foretrække et 
stabilt forbrug og en jævn arbejdstid, er disse svingninger 
velfærdsforringende. 
 
En risiko ved store udsving i beskæftigelsen er endvidere, at 
der skabes langtidsledighed. Personer, der rammes af lang-
tidsledighed, kan have problemer med at opretholde deres 
kvalifikationer og matche arbejdsmarkedets efterspørgsel. 
Derfor kan det blive vanskeligere for langtidsledige igen at 
finde beskæftigelse, selv når konjunktursituationen vender 
til det mere gunstige. For den enkelte indebærer dette risiko 
for social marginalisering og mærkbare fald i livstids-
indkomsten, mens det for samfundet indebærer tab i form af 
uudnyttede produktionsressourcer. 
 
Hvis der er en stærk tendens til, at ledigheden bider sig fast 
og får varige konsekvenser, vil en konjunkturmodløbende 
finanspolitik derfor kunne bidrage til at øge det effektive 
arbejdsudbud og herved øge værdiskabelsen på længere 
sigt. Omvendt kan en politik, der meget ensidigt sigter mod 
at holde hånden under beskæftigelsen, reducere incitamen-
terne til at være tilbageholdende ved lønforhandlinger. 
Herved svækkes konkurrenceevnen, og ledigheden øges. 
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Konjunkturudsving indebærer usikkerhed om de fremtidige 
indkomstmuligheder. Lønmodtagere og andre, der står over-
for en usikker indkomst, vil forsøge at modvirke dette 
gennem opsparing eller forsikringsordninger. En mere aktiv 
konjunkturstabiliserende politik kan reducere behovet for 
denne opsparing, hvilket frigør midler til forbrug. 
 
Usikkerhed, der følger af konjunkturudsving, påfører også 
virksomhederne omkostninger, idet de i perioder ikke 
udnytter deres kapacitet fuldt ud. Årsagen er, at det ikke 
altid kan betale sig at afskedige midlertidigt overflødige 
medarbejdere, når efterspørgslen falder. Frygten for ikke at 
kunne finde kvalificeret arbejdskraft, når konjunkturerne 
atter vender, kan motivere dette. Herudover er der selv-
stændige argumenter for at udjævne investeringsaktiviteten, 
da dette sparer virksomhederne for tilpasningsomkostninger 
i forbindelse med ændringer af kapitalapparatets størrelse. 
 
En yderligere problemstilling af relevans for en stabilitets-
orienteret økonomisk politik er risikoen for overophedning. 
I en situation, hvor økonomien ligger meget tæt på sin kapa-
citetsgrænse, øges risikoen for, at lønninger og priser acce-
lererer. Historien og økonomisk teori viser, at sådanne 
episoder kan indtræffe ganske pludseligt og få langvarige 
konsekvenser i form af tabt konkurrenceevne og høj ar-
bejdsløshed. Finanspolitikken kan anvendes til at reducere 
risikoen for, at en kraftig højkonjunktur slår over i langvarig 
lavkonjunktur. 
 
Muligheden for overhovedet at stabilisere økonomien 
afhænger af flere faktorer. Meget kortvarige udsving i 
konjunkturerne kan i sagens natur dårligt modvirkes. Afgø-
rende er det også, at stødet, der rammer økonomien, ikke er 
permanent. Et permanent negativt stød og en heraf følgende 
vedvarende stimulans fra efterspørgselssiden vil indebære 
en væsentlig forværring af den offentlige gæld. Dette kan 
især blive problematisk, hvis saldoen i udgangspunktet ikke 
har et passende niveau. Pointen understreger derfor behovet 
for, at de offentlige finanser i en normal konjunktursituation 
bør være sunde – sådan at der er plads til en vis lempelse, 
hvis det vurderes hensigtsmæssigt. 
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Finanspolitikkens mulighed for at kunne stabilisere kon-
junkturerne afhænger også af fleksibiliteten i prisdannelsen. 
Reagerer priserne meget trægt efter et stød, øges grundlaget 
for at udjævne udsving i f.eks. produktion og beskæftigelse. 
Ligeledes øges finanspolitikkens rolle som stabiliserende 
instrument, hvis husholdninger og virksomheder ikke plan-
lægger deres forbrug ud fra den forventede økonomiske 
udvikling, men i højere grad handler på baggrund af den 
aktuelle situation. 
  
I kapitlet illustreres konsekvenserne af at føre en aktiv 
finanspolitik med modelsimulationer. Der er anvendt to for-
skellige modeltyper for at belyse betydningen af trægheder i 
prisdannelsen og af forbrugernes og virksomhedernes for-
ventninger. På den ene side står Det Økonomiske Råds Se-
kretariats model, SMEC, der er en traditionel makro-
økonometrisk model, hvor det på kort sigt i høj grad er 
efterspørgslen, der afgør størrelsen af produktionen. På den 
anden side står en nyudviklet DSGE-model, der er en så-
kaldt dynamisk stokastisk generel ligevægtsmodel.12 Her 
planlægger husholdninger og virksomheder deres forbrug 
og investeringer ud fra den forventede fremtidige udvikling. 
Pristilpasningen er træg i DSGE-modellen, men dog mere 
fleksibel end i SMEC, og samlet set er det i højere grad 
udbuddet af kapital og arbejdskraft, der afgør produktionens 
størrelse. 
 
Det antages i analyserne, at finanspolitikken søger at stabili-
sere output-gap. Output-gap illustrerer bedre end BNP-væk-
sten den faktiske konjunktursituation. Det skyldes, at hvis 
økonomien når kapacitetsgrænsen, begrænses dens mulig-
hed for at vokse yderligere bl.a. på grund af mangel på 
arbejdskraft. Dette vil naturligt medføre lave BNP-
vækstrater, men det vil ikke betyde, at økonomien er i 
lavkonjunktur, og det vil slet ikke betyde, at økonomien har 
behov for stimulans. Der tages i analyserne ikke stilling til, 
hvordan en given finanseffekt konkret bør sammensættes, 
da dette må afhænge af politiske prioriteringer. 
 

 

12) DSGE er en forkortelse for Dynamic Stochastic General Equi-
libruim. 
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Uafhængigt af modelvalget viser analyserne, at det er mu-
ligt at benytte finanspolitikken til at stabilisere en række 
makroøkonomiske størrelser, såsom BNP, beskæftigelse og 
priser, når økonomien er ramt af et stød fra efterspørgsels-
siden. Et efterspørgselsstød trækker produktion og priser i 
samme retning, hvorved der ikke opstår nogen konflikt 
mellem stabilisering af aktivitets- og prisniveau. 
 
Svingninger forårsaget af udbudsstød kan i princippet også 
stabiliseres, men vanskeligheden herved er, at økonomiens 
kapacitetsgrænse flyttes. Herved opstår der en risiko for at 
forveksle et efterspørgselsstød med et udbudsstød. Hvis en 
lav vækst eksempelvis ikke dækker over et negativt efter-
spørgselsstød, men i stedet over at det strukturelle produk-
tionsniveau er faldet, bør finanspolitikken ikke lempes. 
Viser det sig først efter en årrække, at der rent faktisk var 
tale om et permanent negativt udbudsstød, som sænkede 
økonomiens potentielle produktion, vil en lempelig finans-
politik i realiteten have bidraget til at forhindre den nødven-
dige tilpasning af den økonomiske aktivitet. Et ubehageligt 
resultat af en sådan fejlvurdering af konjunktursituationen 
er, at man efter en årrække kan stå med en markant forvær-
ring af den strukturelle budgetsaldo. Hvis der er tegn på, at 
en uligevægt skyldes ændrede forhold på udbudssiden, bør 
finanspolitikken derfor som udgangspunkt ikke reagere. 
 
Den generelt set ekspansive finanspolitik i 1970’erne efter 
olieprisstigningerne er et eksempel på, hvordan den samlede 
økonomiske situation kan forværres, hvis et (permanent) 
negativt udbudsstød fejlfortolkes som et (midlertidigt) 
konjunkturtilbageslag, der kan modgås af en lempelig 
finanspolitik. 
 
Der kan ikke på baggrund af analyserne udledes en “opti-
mal” finanspolitisk regel. Hvor kraftigt, der skal reageres på 
en given konjunkturel ubalance, afhænger blandt andet af en 
afvejning mellem den mulige stabilisering af økonomien 
overfor den øgede variabilitet i eksempelvis antallet af 
offentligt ansatte eller i de offentlige investeringer. 

Finanspolitikken 
kan stabilisere 
økonomien efter 
efterspørgselsstød 

… men vanskeligt 
efter udbudsstød 

1970’erne et 
eksempel 

Afvejninger 
nødvendige 
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De største gevinster ved at imødegå økonomiens sving-
ninger med konjunkturmodløbende finanspolitik opnås som 
ventet, når produktionen primært bestemmes fra efterspørg-
selssiden, mens gevinsterne er klart mindre, når udbuds-
siden dominerer. Samlet vurderes det på baggrund af analy-
serne, at en stigning i produktionen til 1 pct. over det struk-
turelle niveau med fordel kan imødegås med en negativ 
finanseffekt på omkring ¼ pct.point og vice versa. 
 
I praksis vil en vurdering af behovet for finanspolitiske ind-
greb være underlagt usikkerhed om såvel den aktuelle som 
den fremtidige konjunktursituation. Det er der flere årsager 
til: For det første offentliggøres relevante samfundsøkono-
miske nøgletal, såsom BNP og beskæftigelse, med en vis 
forsinkelse, og for det andet vil tallene efter offentliggørelse 
ofte blive revideret – af og til betydeligt. Derudover er der 
metodemæssige problemer forbundet med at vurdere den 
aktuelle størrelse på output-gap. Der er derfor foretaget føl-
somhedsanalyser for at illustrere betydningen af, at finans-
politikken ikke kan baseres på den præcise konjunktur-
situation. Analyserne viser, at målefejl i vurderingen af 
output-gap reducerer finanspolitikkens muligheder for at 
stabilisere økonomien. Hvis målefejlene er meget store, og 
økonomien kun er en smule ude af balance, kan det endda 
risikeres, at finanspolitikken lempes på et tidspunkt, hvor 
der rent faktisk er behov for en stramning – eller omvendt. 
 
I praksis kan det være vanskeligt at skelne et efterspørgsels-
stød fra et udbudsstød, men jo større en ubalance er, jo nem-
mere er det sædvanligvis at afgøre, hvorvidt det er udbuds- 
eller efterspørgselsforhold, der er ansvarlige for ubalancen. 
Ved at undlade at reagere på små ubalancer reduceres sand-
synligheden for at forveksle et udbudsstød med et efter-
spørgselsstød. Derfor bør der ikke reageres på output-gap, 
der er mindre, end hvad der svarer til 1 pct. af strukturelt 
BNP. 
 
Rent politisk er det som regel nemmere for en regering at 
lempe finanspolitikken, når det går dårligt i økonomien, end 
det er at skabe politisk tilslutning til en stramning, når det 
går godt. Det er imidlertid afgørende for holdbarheden af en 
aktiv finanspolitik, at der ikke blot lempes i lavkonjunk-

Finanseffekt på ¼ 
ved ubalancer i 
produktionen  
på 1 pct. 

Usikkerhed gør det 
vanskeligere at 
stabilisere 

Fine-tuning bør 
undgås 

Symmetri en 
nødvendighed 
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turer, men også strammes under højkonjunkturer. Hvis 
denne symmetri ikke efterleves, vil en aktiv finanspolitik på 
sigt øge den offentlige gæld. 
 
I analyserne er det forudsat, at finanspolitikken alene reage-
rer på output-gap, men i praksis bør øvrig information om 
den aktuelle konjunktursituation naturligvis tages i betragt-
ning, f.eks. oplysninger om ledighed eller betalingsbalance. 
Særlig opmærksomhed bør rettes mod, om der er et inflatio-
nært pres i økonomien. Hvis output-gap eksempelvis er 
positivt, uden at der kan observeres et inflationært pres, kan 
det være en indikation af, at output-gap måske er målt for-
kert – som følge af at økonomien er ramt af et positivt 
udbudsstød. 
 
Der er flere relevante problemstillinger, der ikke er taget 
højde for i analysen. Et eksempel herpå er, at en finans-
politik, der reducerer konjunkturudsving, hæmmer den 
kreative destruktion. Begrebet dækker over, at lavproduk-
tive virksomheder oftest er overrepræsenterede blandt 
konkursramte virksomheder, og at en gunstig sideeffekt af 
en lavkonjunktur derfor er, at der “ryddes op” blandt virk-
somheder med den dårligste aflønning af kapital og arbejds-
kraft. I det omfang det hurtigt lykkes at finde anvendelse til 
den ledige kapital og arbejdskraft i mere produktive virk-
somheder, vil denne proces medføre et samlet set højere 
velstandsniveau. 
 
De anvendte modeller tager heller ikke højde for, i hvilket 
omfang udsving i ledigheden bider sig fast. Herudover 
fokuseres der ikke på de finansielle markeders reaktion. I 
analyserne er det antaget, at fastkurspolitikken ikke kommer 
under pres, da den anbefalede finanspolitiske reaktion ikke 
udløser gældsopbygninger, der overtræder mellem- og lang-
fristede mål for finanspolitikken. 
 
Samlet viser analyserne, at finanspolitikken kan bidrage til 
at stabilisere konjunkturudviklingen. De demografiske ud-
fordringer, som Danmark står overfor, understreger imidler-
tid vigtigheden af, at finanspolitikken bevarer fokus på mel-
lem- og langfristede mål. Den kortfristede udførelse af 
finanspolitikken kan mindske økonomiens udsving, men 

Inflationen kan 
give selvstændig 
supplerende 
information 

Udeladte 
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destruktion, … 

… langtids-
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niveauet for velstand og beskæftigelse afhænger i sidste 
ende af den førte strukturpolitik. Derfor bør kortsigtede hen-
syn ikke kompromittere de langsigtede. Dette indebærer, at 
den kortsigtede stabiliseringspolitik bør tilrettelægges 
indenfor rammerne af en mellemfristet plan, der sikrer den 
finanspolitiske holdbarhed. 
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Bilag II.1 DSGE-modellen 
 
Modelbeskrivelse 
 
Som supplement til SMEC er der i analyserne benyttet en såkaldt dynamisk stoka-
stisk generel ligevægtsmodel, ofte benævnt DSGE. Modellen er inspireret af Koll-
mann (2001, 2002, 2004) og Galí m.fl. (2004, 2007) for det teoretiske setups ved-
kommende, mens den metodiske del, herunder estimationen, i høj grad trækker på 
Smets og Wouters (2003). I forhold til de nævnte kilder, der primært beskriver fly-
dende valutakurs-regimer og/eller lukkede økonomier, er denne model lukket med 
en fastkurspolitik som nærmere beskrevet i Dam og Linaa (2005). 
 
Makromodellen, der er en kvartalsmodel, beskriver den økonomiske adfærd blandt 
husholdninger, virksomheder samt regering og centralbank. Modellen består af godt 
50 ligninger, hvoraf de 9 ligninger er eksogene processer. 
 
Modellens struktur beskrives kort i det følgende og illustreres i figur A.  
 
Markedsstruktur 
Modellen er opdelt i et indland, der beskriver dansk økonomi, og et udland, der 
ganske rudimentært beskriver Danmarks samhandelspartnere. I indlandet foregår der 
produktion blandt to typer af virksomheder; halvfabrikata- og færdigvareproducen-
ter. Førstnævnte type fremstiller en lang række forskellige halvfabrikata på baggrund 
af kapital og arbejdskraft. Disse halvfabrikata kan benyttes til fremstilling af inden-
landske færdigvarer, eller de kan eksporteres til udlandets færdigvareproducenter. 
Indlandets færdigvareproducenter kan ligeledes benytte importerede halvfabrikata til 
deres produktion. Herved bliver færdigvaren, der sælges i indlandet, et sammensat 
gode af inden- og udenlandske halvfabrikata. 

Der er indbygget prisstivheder i modellen ved at antage, at virksomheder kun kan 
ændre deres pris, såfremt de modtager et såkaldt “prisændringssignal” – dette signal 
indtræffer med en konstant sandsynlighed i hver periode og bygger på formule-
ringen i Calvo (1983), som er anvendt af ovenstående kilder. På samme måde er der 
indført lønstivheder i modellen; lønmodtagerne kan kun fremsætte et nyt lønkrav, 
såfremt de modtager et signal, der berettiger dem hertil. 
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Figur A  Oversigt over DSGE-modellen  
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Anm.: Pile uden angivelser illustrerer modellens strømme af halvfabrikata og færdigvarer. Hushold-
ningerne udbyder arbejdskraft og kapital til halvfabrikataproducenterne. Til gengæld modtager 
de aflønning herfor sammen med profitten. Regeringen opkræver skatter, der finansierer vare-
købet hos færdigvareproducenterne. Centralbanken fastlægger renten på de indenlandske obli-
gationer. Indlandet kan holde udenlandske obligationer, men udlandet kan ikke holde danske 
obligationer. 

 
 
Husholdninger 
Der er én repræsentativ husholdning i økonomien. Denne husholdning er sammensat 
af to typer af forbrugere, der efterspørger økonomiens færdigvare. De to forbruger-
typer har ens præferencer, der giver dem nytte af forbrug og af fritid. 
 
Den ene forbrugertype, som vi kalder ricardianske forbrugere, planlægger sine for-
brugs- og opsparingsbeslutninger ud fra en uendelig tidshorisont. Opsparingen 
finder sted ved køb af realkapital, der lejes ud til virksomhederne, eller ved køb af 
inden- og udenlandske obligationer. Det forventede relative afkast fra disse kilder 
bestemmer, hvorledes porteføljen sammensættes. 
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Den anden forbrugertype, som vi kalder spontanforbrugere, er pr. antagelse afskåret 
fra al form for kontakt med kapitalmarkeder. Herved kan spontanforbrugeren ikke 
overføre værdi fra én periode til en anden og forbruger derfor al tilgængelig ind-
komst i hver eneste periode. Der er to argumenter for at indføre denne forbrugertype 
i modellen. Det første argument er, at hvis der kun fandtes ricardianske forbrugere, 
ville midlertidige ændringer i den aktuelle indkomst kun slå ganske lidt igennem i 
det aktuelle forbrug. Det skyldes, at ricardianske forbrugere, der planlægger ud fra 
en uendelig tidshorisont, planlægger forbruget på baggrund af formuens størrelse. 
Og set over en uendelig tidshorisont påvirkes formuen kun ganske lidt af en midler-
tidig stigning i indkomsten – følgelig giver dette kun anledning til en lille reaktion i 
forbruget. Dette tilsiger en for lav forbrugskvote ud af løbende indkomst i forhold til 
empirien. Det andet argument følger af samme problemstilling: I en model med 
velfungerede kapitalmarkeder og ricardianske forbrugere gør det ingen forskel, 
hvorvidt regeringen (med lump-sum skatter) finansierer sine udgifter øjeblikkeligt 
(såkaldt balanceret budget) eller udskyder finansieringen til fremtidige perioder. 
Over en uendelig tidshorisont påvirker det ikke formuens størrelse, hvorvidt denne 
regning betales i dag eller i fremtiden. Følgelig er den ricardianske forbrugers for-
brug helt upåvirket af tidspunktet for finansieringen. I økonomisk teori kaldes denne 
egenskab for ricardiansk ækvivalens. En lang række studier, eksempelvis Campbell 
og Mankiw (1991) samt Mankiw (2000), argumenterer imidlertid for, at dette ikke er 
en relevant beskrivelse af virkeligheden. Ved at tillade, at en andel af forbrugerne er 
spontanforbrugere, bliver det op til modelestimationen at forholde sig til denne pro-
blemstilling, og estimationen tilsiger da også, at knap halvdelen af forbrugerne er 
spontanforbrugere. 
 
Regering 
Regeringen foretager varekøb blandt de private virksomheder. Ved modelestima-
tionen antages det blot, at dette varekøb er eksogent givet. I de efterfølgende model-
beregninger udskiftes denne formulering med en regel, hvor det offentlige forbrug 
afhænger negativt af output-gap. Regeringen opkræver penge via skatter på arbejds-
indkomst, kapitalindkomst og profit i virksomhederne. Desuden er der mulighed for 
at finansiere offentlige udgifter via ikke-forvridende lump sum-skatter. 
 
Centralbank 
Centralbankens rolle er at sikre en fast nominel valutakurs overfor udlandet. Hvis 
der opstår et deprecieringspres på valutaen, hæver banken renten, og omvendt sæn-
kes renten, hvis der opstår et apprecieringspres. 
 
Kilder til konjunkturcykler 
Der opstår udsving i modellen ved at antage, at økonomien rammes af stød.  
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Modellen inkluderer følgende stød: 
 

• Efterspørgselsstød fra husholdningerne 
• Arbejdsudbudsstød fra husholdningerne 
• Stød til det offentlige forbrug 
• Stød til totalfaktorproduktiviteten 
• Små stød til valutakursen (selvom Danmark fører en succesfuld fastkurs-

politik er det umuligt at eliminere alle udsving i kronekursen) 
• Stød til udenlandsk rente 
• Stød til udenlandsk efterspørgsel 
• Stød til udenlandske priser 
• Stød til spændet mellem dansk og udenlandsk rente 

 
Alle processer er autoregressive af første orden, på nær sidstnævnte stød, som anta-
ges at være hvid støj. Disse processer kører rundt uden for modellen, men videre-
føres i modellen på tværs af perioder via modellens endogene transmissioner. 
 
Modelestimation 
 
Modellen er estimeret med udgangspunkt i metoden, der benyttes af bl.a. Smets og 
Wouters (2003). Estimationen har fundet sted på baggrund af følgende tidsrækker:  
 

• Bruttoværditilvækst i private byerhverv 
• Privat forbrug 
• Timebeskæftigelse 
• Inflation, målt ved privatforbrugsdeflatoren 
• 3-måneders renten 
• Euro/kroner-valutakursen 
• Udenlandsk efterspørgsel (opgjort som aggregeret BNP for Belgien, Hol-

land, Italien, Japan, Norge, Frankrig, Spanien, Storbritannien, Sverige, 
Tyskland og USA) 

• Udenlandsk inflation (opgjort som vægtet forbrugerprisindeks for Belgien, 
Italien, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland og USA. Grundet 
databrud er der anvendt færre lande end ved BNP-aggregatet) 

• Tysk 3-måneders rente 
 
Der er anvendt kvartalsdata for perioden 1990-2003. Dog er der kun anvendt data 
for valutakursen siden 1994 for at undgå påvirkningen fra EMS-krisen i 1992-1993. 
Aggregaterne for den udenlandske efterspørgsel og den udenlandske pris er sam-
menvejet ved brug af vægtene, der indgår i Danmarks Nationalbanks effektive 
kronekursindeks. Trenden er fjernet fra data med HP-filtret (λ = 1600). 
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Parameterestimationerne er foretaget med udgangspunkt i såkaldte bayesianske 
priors. Disse kan opfattes som restriktioner i form af fordelinger, der pålægges de 
enkelte parametre under estimationen. Dette sikrer en mere stabil estimationsrutine. 
Hvis data ikke indeholder information omkring værdien af en parameter, sikrer den 
tilhørende prior, at parameteren i stedet kalibreres. Endvidere henvises atter til 
Smets og Wouters (2003). 
 
Et finanspolitisk stød 
 
I kapitlet anvendes modellen til at illustrere effekten af en finanspolitisk reaktion. I 
dette afsnit vises, hvordan økonomien – inden for modelrammen – reagerer på en 
ændring i det offentlige forbrug. 
 
Finanspolitikken er som udgangspunkt beskrevet ved den eksogene proces 
 
 ( ),,0~,1 σεερ NGG tttt += −                                      (1) 
 
hvor Gt er det offentlige forbrug, εt er et støjled, og ρ er autokorrelationen efter et 
stød hertil. 
 
Modellen lukkes ved at lade lump-sum skatter, som husholdningerne betaler, stige, 
når den offentlige gæld vokser.  
 
 ,0,/ >= ββ ttt YAT                                              (2) 
 
hvor Tt er størrelsen på lump-sum skatterne, og At er den offentlige gæld. Herved 
sikres det, at den intertemporale budgetrestriktion overholdes. 
 
I estimationen fastlægges ρ til 0,62. Nedenstående figur B viser effekten af – i første 
kvartal 2000 – at støde én gang til εt således, at Gt initialt stiger 1 pct. over sin steady 
state-værdi. 
 
Modelestimationen tilsiger, at priserne i modellen er ganske fleksible. Eksempelvis 
ændrer halvfabrikataproducenterne i gennemsnit deres priser 3-4 gange årligt. Rigi-
diteten i løndannelsen er ligeledes relativt lav (om end større end for priserne på 
varemarkedet), idet lønningerne ændres knapt 2 gange årligt. Med andre ord kan 
prisniveauet reagere hurtigere efter stød til økonomien, end lønniveauet kan. 
 
Disse stivheder – eller mangel på samme – præger modellens reaktion på et stød til 
offentligt forbrug, hvor der opstår kraftige crowding-out-effekter; modellen har 
såkaldte klassiske egenskaber i den forstand, at en stigning i det offentlige forbrug i 
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betydeligt omfang fortrænger andre efterspørgselskomponenter som det private 
forbrug og det samlede investeringsomfang. Den forøgede offentlige efterspørgsel 
slår igennem via en stigning i den indenlandske produktion og via en forøget import, 
der forringer betalingsbalancen. De ricardianske agenter, der planlægger deres 
forbrug ud fra en uendelig tidshorisont, og som har adgang til kapitalmarkeder, 
reagerer ved at sænke deres forbrug. Det skyldes, at det forøgede offentlige forbrug 
før eller siden skal finansieres af hensyn til den offentlige sektors intertemporale 
budgetrestriktion. Herved stiger den tilbagediskonterede værdi af de fremtidige 
skatter, og for at tilgodese deres ønske om forbrugsudjævning vælger disse hushold-
ninger at glatte det lavere forbrugsniveau ud over en lang horisont. Spontanforbru-
gerne reagerer pr. konstruktion øjeblikkeligt. De ved ganske vist, at den fremtidige 
skattebyrde vil vokse, men har ikke mulighed for at overføre værdi på tværs af 
perioderne, og på kort sigt medfører den forøgede beskæftigelse (arbejdstid), at 
deres indkomst efter skat vokser, og derfor stiger deres forbrug. Disse modsatrettede 
reaktioner går stort set ud med hinanden på kort sigt, hvilket ses af den insignifikan-
te stigning i det samlede forbrug. 
  
Stigningen i efterspørgslen efter arbejdskraft betyder, at husholdningerne vælger at 
øge deres nominelle lønkrav. På kort sigt trækker det op i lønkravet, at efterspørgs-
len er steget, men de ved, at efterspørgslen efter deres ydelser på sigt atter reduceres. 
Dette hensyn til deres fremtidige beskæftigelsesmuligheder kombineret med, at pris-
stivheden på varer er estimeret til at være lavere end prisstivheden på lønninger, 
fører til et fald i reallønnen – selv på kort sigt. Kapitallejen for den kapital, der er til 
rådighed, stiger i pris for at cleare kapitalmarkedet. Det hæver virksomhedernes 
marginalomkostninger og udgør motivet for prisstigningerne. 
 
For virksomhederne betyder dette, at det er gunstigt at dække den forøgede efter-
spørgsel ved at øge anvendelsen af arbejdskraft relativt til kapital, svarende til en 
reduktion i K/L-forholdet. Dette forklarer samtidig, hvorfor investeringsniveauet 
falder. 
 
Den offentlige sektors intertemporale budgetrestriktion er, jf. (2) ovenfor, opfyldt 
ved at lade lump-sum skatter fra husholdningerne stige, når gældskvoten vokser – i 
figuren ses det ved, at der efter ca. 2 år opstår et lille, men vedvarende, overskud på 
de offentlige finanser. På sigt får dette bragt den offentlige gæld tilbage til sit ud-
gangspunkt. 
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Figur B Effekten af at hæve det offentlige forbrug 1 pct. 
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Figur B Effekten af at hæve det offentlige forbrug 1 pct., fortsat 
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Anm.: Den fuldt optrukne linje angiver punktresponsen af den pågældende variabel relativt til steady 
state-værdien. For den offentlige saldo og betalingsbalancens vedkommende er der tale om 
afvigelser i forhold til BNP i steady state. De stiplede linjer er 90 pct. konfindensbånd, der 
skyldes variationen i parameterestimaterne.  

Kilde: Egne beregninger på DSGE-modellen. 
 

 
Konjunkturmodløbende finanspolitik 
 
I kapitlet erstattes ligning (1) af nedenstående finanspolitiske reaktionsfunktion: 
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hvor det offentlige forbrug, Gt, reagerer på output-gap, målt som forskellen mellem 
aktuelt BNP, Yt, og strukturelt BNP, Y. Herved reagerer det offentlige forbrug på de 
forgangne fire kvartalers gennemsnitlige output-gap. Ved at tilpasse størrelsen af 
varekøbet over tid, alt efter om økonomien befinder sig i høj- eller lavkonjunktur, 
kan regeringen forsøge at stabilisere økonomiens udsving. 
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KAPITEL III   

DANSK ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 
EFTER ÅR 2000 

III.1 Indledning 
 
Det danske arbejdsmarked imponerer. Ledigheden er tæt på 
100.000 personer, og mange lande med vedvarende høj le-
dighed søger inspiration i den danske arbejdsmarkedsmodel 
og i dansk arbejdsmarkedspolitik.  
 
På denne baggrund søger kapitlet at afklare, om det aktuelle 
lave niveau for ledigheden kan fastholdes, uden at økono-
mien bliver overophedet. Hvilke ændringer i arbejds-
markedspolitikken kan bidrage hertil, og hvor meget længe-
re ned kan ledigheden realistisk komme? I en længere tids-
horisont er en vigtig restriktion på dansk økonomi det de-
mografisk betingede fald i arbejdsstyrken. Derfor er et andet 
formål med kapitlet at undersøge, om det er muligt at øge 
arbejdsstyrken, og hvilke virkemidler der mest hensigts-
mæssigt kan tages i brug.  
 
Normalt fremføres der, ud over konjunkturerne, tre supple-
rende forklaringer på den aktuelle lave ledighed i Danmark:  
 

• Ændringer i arbejdsmarkedspolitikken siden starten 
af 1990’erne 

• Øget åbenhed af økonomien for bevægelser over 
landegrænserne af varer, tjenesteydelser, investe-
ringer og arbejdskraft 

• Øget decentralisering af lønforhandlinger, hvorved 
lønningerne i højere grad kan afspejle individuelle 
forskelle i produktivitet 

 
Kapitlet ser nærmere på disse mulige forklaringer. 
 
 
 
 
Kapitlet er færdigredigeret den 14. maj 2007.  

Stærkt 
arbejdsmarked  

Kan ledigheden 
fortsat falde, og 
kan arbejds-
styrken øges? 

Forklaringer på lav 
ledighed 
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Omdrejningspunktet i den aktive arbejdsmarkedspolitik har 
siden 1994 været “ret og pligt” til aktivering og en gradvis 
forkortelse af dagpengeperioden, som i dag er fire år. Plig-
ten til aktivering betyder, at ledige til gengæld for dagpenge 
og kontanthjælp skal yde en indsats. Udsigten til aktivering 
kan i sig selv have gunstige incitamentseffekter ved at 
forstærke jobsøgningen, da aktivering lægger beslag på de 
lediges tid. Det erklærede formål med aktiveringsindsatsen 
er dog først og fremmest, at de lediges beskæftigelsesmu-
ligheder skal forbedres via opkvalificering.  
 
Der har ikke været generelle reduktioner af de indkomst-
erstattende ydelser. For grupper af ikke-forsikrede ledige er 
der dog sket ydelsesreduktioner som følge af indførelse af 
starthjælp, introduktionsydelsen på starthjælpsniveau og 
kontanthjælpsloftet. Herudover har udformningen af sats-
reguleringen gradvist reduceret både kontanthjælp og dag-
penge i forhold til lønudviklingen på arbejdsmarkedet. 
 
Kapitlets hovedtema er nye undersøgelser af effekten af 
aktiveringsindsatsen for forsikrede ledige efter år 2000. Ud 
over opkvalificeringen vil der blive lagt vægt på at bestem-
me motivationseffekten af aktivering samt effekter af mø-
derne og kontakten mellem de ledige og sagsbehandlerne i 
Arbejdsformidlingen (AF). Disse undersøgelser uddyber og 
opdaterer tidligere analyser af aktivering, jf. Det Økonomi-
ske Råd (2002). 
 
Ud over effektiviteten af aktiveringsindsatsen er der som 
nævnt en række andre vigtige problemstillinger på det dan-
ske arbejdsmarked, der belyses: 
 
Hvor tæt er vi på den situation, at ledigheden ikke kan falde 
mere uden at udløse accelererende lønstigninger? Dette må 
især bero på en vurdering af virkningen af den aktive ar-
bejdsmarkedspolitik, globaliseringen og decentraliseringen 
af løndannelsen. En sådan vurdering er yderst kompliceret 
og må tages med betydelige forbehold. Den er imidlertid 
også afgørende for tilrettelæggelse af stabiliserings-
politikken, jf. kapitel II.  
 

Aktivering: 
motivation og 
opkvalificering 

Ydelser til nogle 
ledige reduceret 

Kapitlet fokuserer 
på aktivering og 
administrative 
virkemidler 

 
Andre vigtige 
problemstillinger  

Er faldet i 
ledigheden 
vedvarende?  



 171

Det er endvidere værd at overveje, om det er hensigtsmæs-
sigt, at arbejdsmarkedspolitikken i så udstrakt grad som i 
dag baserer sig på aktivering. Er der uprøvede instrumenter 
i arbejdsmarkedspolitikken, som kan aflaste aktiveringen? I 
slutningen af 1990’erne blev systemet overbelastet på grund 
af en for hastig fremrykning af aktiveringstilbuddene. 
  
I en længere tidshorisont kommer arbejdsstyrken i fokus. 
Selvom strukturerne på arbejdsmarkedet utvivlsomt fortsat 
kan forbedres, er der grænser for, hvor meget ledigheden 
kan nedbringes yderligere. Det forventede demografisk be-
tingede fald i arbejdsstyrken på 80.000 personer frem mod 
2020 bliver derfor en kraftig begrænsning på dansk økono-
mi – ikke kun for erhvervslivets produktion, men også for 
mulighederne for at erstatte den store gruppe af offentligt 
ansatte inden for centrale velfærdsområder, der står over for 
at skulle trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.  
 
Velfærdsreformen fra sommeren 2006 øger først arbejdsud-
buddet i nævneværdigt omfang efter 2019. Det er derfor 
nødvendigt at forholde sig til, hvilke muligheder der er for 
at øge arbejdsstyrken og dermed beskæftigelsen frem til 
dette tidspunkt. Er der randgrupper på det danske arbejds-
marked, der i højere grad kan komme i beskæftigelse? Er 
det realistisk at øge det årlige timetal for de allerede beskæf-
tigede, og hvilke virkemidler kræver dette? Er det muligt at 
øge indvandringen og pendlingen fra vore nabolande Sveri-
ge, Tyskland og Polen med tilstrækkeligt kvalificeret ar-
bejdskraft? 
 
Dette kapitel er opdelt som følger: Afsnit III.2 giver en be-
skrivelse af arbejdsmarkedspolitikken siden år 2000. Afsnit 
III.3 indeholder en bredere diskussion af virkemidler i ar-
bejdsmarkedspolitikken. I afsnit III.4 findes en grundig ana-
lyse af aktiveringspolitikkens påvirkning af løn og beskæf-
tigelse, hvor motivationseffekter indgår. I forlængelse heraf 
vurderes i afsnit III.5, om aktiveringspolitikken giver over-
skud for samfundet, når der tages højde for dens samlede 
fordele og omkostninger. I afsnit III.6 beskrives analyser af 
forsøg med at sætte målrettet ind med jobsøgning og aktive-
ring tidligt i ledighedsforløbet i Sønderjylland og Stor-
strøms Amt. Endvidere foretages beregninger af effekten af 

Er der uprøvede 
instrumenter i 
arbejdsmarkeds-
politikken? 

Kan faldet i 
arbejdsstyrken 
stoppes? 
 

Velfærdsreformen 
øger først 
arbejdsudbuddet 
efter 2019 

Kapitlets 
opbygning 
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møder mellem sagsbehandlerne og de ledige. Afsnit III.7 
belyser mulige årsager til faldet i ledigheden i de senere år 
og vurderer, om det er muligt at øge arbejdsstyrken. Afsnit 
III.8 sammenfatter resultaterne af analyserne og kommer 
med anbefalinger til justeringer af arbejdsmarkedspolitik-
ken. 
 
 
III.2 Oversigt over arbejdsmarkedspolitikken 
efter år 2000 
 
 

Det overordnede formål med arbejdsmarkedspolitikken er at 
opretholde et velfungerende arbejdsmarked ved dels at bistå 
de ledige med at få et arbejde og dels at sikre, at arbejds-
giverne kan få den arbejdskraft, de har brug for. Derudover 
skal arbejdsmarkedspolitikken sikre rimelige vilkår for de 
ansatte og de ledige, såsom et ordentligt arbejdsmiljø og en 
rimelig kompensation i forbindelse med indkomstbortfald. 
 
Arbejdsmarkedspolitikken har grænseflader til andre dele af 
den økonomiske politik, såsom social-, uddannelses- og 
erhvervspolitik. Eksempelvis vil en ændring i folkepen-
sionsalderen, som vedrører det socialpolitiske område, 
påvirke arbejdsstyrken. 
 
I arbejdsmarkedspolitikken skelnes der traditionelt mellem 
passive og aktive foranstaltninger. Passive foranstaltninger 
dækker over indkomsterstattende ydelser, som har til formål 
at sikre en kompensation i forbindelse med indkomst-
bortfald. Nogle passive ordninger, som f.eks. dagpenge, 
forudsætter, at modtagerne er tæt på arbejdsmarkedet, mens 
andre passive ordninger, som f.eks. efterløn, forudsætter, at 
deltagerne trækker sig midlertidigt eller permanent ud af 
arbejdsstyrken. Aktive foranstaltninger er ordninger, som 
skal være med til at forbedre de lediges muligheder for at 
komme i beskæftigelse. Dette er eksempelvis aktivering og 
jobformidling. Ofte er passive og aktive foranstaltninger 
kombineret med hinanden, dvs. for at modtage en ind-
komsterstattende ydelse – en passiv foranstaltning – skal 
man deltage i aktivering – en aktiv foranstaltning.  
 

Formål med 
arbejdsmarkeds-
politik 

Andre  
politikområder 
påvirker også 
arbejdsmarkedet  

Der skelnes 
traditionelt mellem 
passive og aktive 
foranstaltninger 
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Der er i 2006 godt 1 mio. personer i den arbejdsduelige 
alder, der modtager offentlige indkomstoverførsler, jf. tabel 
III.1. Denne gruppe omfatter fortrinsvis personer, der mod-
tager førtidspension, efterløn eller statens uddannelsesstøtte. 
Antallet i denne gruppe har dog været aftagende siden 2004, 
hvilket til dels skyldes, at folkepensionsalderen i denne 
periode er reduceret fra 67 til 65 år. 
 
 

Tabel III.1 Modtagere af offentlige indkomstoverførsler 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 ------------------ 1.000 helårspersoner  ------------------ 
Førtidspension 262 259 264 264 262 253 244 
Efterløna) og overgangsydelse 182 183 183 189 191 172 150 
Arbejdsløshedsdagpenge 120 117 115 139 143 126 99 
Kontanthjælp 92 94 97 97 103 97 93 
Revalidering 29 27 26 26 24 22 22 
Kommunal aktivering 45 46 46 45 33 32 29 
AF-aktivering 27 30 31 22 20 21 17 
Ledighedsydelse 0 1 2 5 8 10 13 
Sygedagpenge 59 64 66 70 72 73 72 
Barselsorlov 33 32 36 50 53 53 52 
Arbejdsmarkedsorlov 25 23 17 5 3 4 4 
Antal modtagere i alt 873 877 884 913 912 862 795 
 ----------------------  1.000 personer  -------------------- 
Statens uddannelsesstøtte 295 298 300 303 309 314 314 
       
Befolkningen i alt 5.340 5.359 5.376 5.391 5.405 5.419 5.434 
Befolkningen 15-66 år 3.659 3.666 3.673 3.681 3.688 3.697 3.706 
Børn og unge under 15 år 976 988 996 1.001 1.004 1.002 999 

 

a) Nedsættelsen af folkepensionsalderen fra 67 til 65 år i slutningen af perioden reducerer antallet
af modtagere af efterløn. 

Anm.: Personer, der modtager mere end en type overførsel, er kategoriseret efter den dominerende 
ydelse. 

Kilde: ADAM’s befolkningsregnskab (sammenhængende socialstatistik) og ADAM’s databank. 
 

 

Godt 1 mio. 15-66-
årige modtager 
overførsler 
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Dagpenge, kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse 
er passive ordninger, hvor modtagerne skal deltage i aktive-
ring eller andre former for aktiviteter for at bevare ydelsen. 
Andelen af dagpengemodtagere i befolkningen er faldet 
kraftigt i sidste halvdel af 1990’erne og steg en anelse i 
2003-04, hvorefter andelen er faldet igen, jf. figur III.1. 
Andelen af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere 
er også faldet i løbet af 1990’erne, hvorimod andelen af 
ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er ste-
get i samme periode.1  
 
 
Figur III.1 Dagpenge og kontanthjælp 
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Anm.: Modtagere af starthjælp og introduktionsydelse indgår under 
modtagere af kontanthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate.  

Kilde: ADAM’s befolkningsregnskab (sammenhængende socialstati-
stik). 

 
 
Antallet af personer i passive ordninger – efterløn og orlov 
– i forhold til antallet af personer i den arbejdsduelige alder 
har i sidste halvdel af 1990’erne været uændret, og det er 
faldet en anelse i de seneste par år, jf. figur III.2. Dette fald 
skyldes, at antallet af personer på efterløn er faldet pga. 
reduktionen af pensionsalderen. Endvidere er antallet på 
 
1) Kontanthjælpsmodtagere vurderes som arbejdsmarkedsparate, 

hvis de alene har ledighed som problem, og ikke-arbejdsmarkeds-
parate, hvis de har problemer ud over ledighed. 

Færre modtagere 
af kontanthjælp  
er ledige 

Antallet på 
orlovsydelser  
er faldet 
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diverse orlovsordninger faldet fra 1995 til 2003 pga. udfas-
ning af ordningerne.  
 
 
Figur III.2 Efterløn og orlovsydelser 
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Anm.: Orlovsydelser omfatter orlov til sabbat, orlov til børnepasning og 
orlov til uddannelse. Børnepasningsorlov er erstattet af en 
forlænget barselsordning. 

Kilde: ADAM’s befolkningsregnskab (sammenhængende socialstati-
stik). 

 
 
Fleksjob, skånejob og revalidering er erhvervsrettede aktivi-
teter – aktive ordninger – til personer, som ikke er fuldt ar-
bejdsdygtige. Fleks- og skånejob blev indført i 1998 og 
afløste de daværende 50/50- og 1/3-ordninger. Siden indfø-
relsen af de nuværende ordninger er antallet af personer i 
fleksjob steget markant, og antallet af personer i skånejob er 
steget svagt, jf. figur III.3. I samme periode er antallet af 
personer på revalidering faldet en smule. 
 
 
 

Markant stigning i 
antallet af fleksjob 
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Figur III.3 Fleksjob, skånejob og revalidering 
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Anm.: For fleksjob og skånejob er der databrud i 1999. 
Kilde: ADAM’s befolkningsregnskab (AMFORA og sammenhængende 

socialstatistik), Center for Ligebehandling af Handicappede
(2007). 

 
 
I sidste halvdel af 1990’erne steg andelen af aktiverede 
dagpengemodtagere i uddannelsesaktivering, jf. figur III.4a. 
Denne andel aftog dog efterfølgende. I samme periode har 
andelen af aktiverede dagpengemodtagere i jobtræning stort 
set været uændret. Kontanthjælpsmodtagere aktiveres først 
og fremmest i anden aktivering, hvilket primært omfatter 
individuel jobtræning,2 jf. figur III.4b. Denne type aktive-
ring er steget i løbet af sidste halvdel af 1990’erne, hvor-
imod de andre typer af aktivering – ordinær jobtræning og 
uddannelse – ikke har ændret sig lige så meget. 
 

 
2  Individuel jobtræning er praktik, som foregår hos en offentlig 

eller privat arbejdsgiver ligesom almindelig jobtræning, men er 
for personer, der vanskeligt kan komme ind på arbejdsmarkedet 
på grund af langvarig arbejdsløshed eller utilstrækkelig uddannel-
se, jf. Geerdsen mfl. (2006).  

Flere modtagere af 
dagpenge er blevet 
aktiveret i 
uddannelse  
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Figur III.4a Aktivering af dagpenge-
modtagere 

 Figur III.4b Aktivering af kontant-
hjælpsmodtagere 
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Anm.: Anden aktivering er individuel jobtræning og øvrig aktivering. 
Kilde: ADAM’s befolkningsregnskab (AMFORA). 
 

 
 
Udgifter til den passive arbejdsmarkedsindsats i forhold til 
BNP er faldet markant siden 1995, jf. figur III.5. Det afspej-
ler primært, at antallet af dagpengemodtagere er faldet. Ud-
gifterne til den aktive arbejdsmarkedsindsats har derimod 
ikke ændret sig betydeligt, selvom antallet af aktiverede er 
faldet. Udviklingen betyder, at udgifterne til den aktive 
arbejdsmarkedsindsats udgør en langt større del af de sam-
lede udgifter end tidligere. 

Faldende udgifter 
til den passive 
arbejdsmarkeds-
indsats 
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Figur III.5 Udgifter til passive og aktive foranstaltninger 
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Anm.: I udgifterne til den passive indsats indgår arbejdsløshedsdagpen-
ge, kontanthjælp til ledige, ledighedsydelse, fleksydelse, over-
gangsydelse og efterløn. I udgifter til den aktive indsats indgår 
integrationsuddannelse, voksenlærlinge, arbejdspraktik, uddan-
nelsesaktivering, individuel jobtræning, jobtræning, servicejob,
fleksjob, skånejob og revalidering samt tilskud til egen virksom-
hed.  

Kilde: OECD (1998-2006). Tal for 2001 og 2005 er baseret på Euro-
stat’s database. 

 
 
I det følgende gennemgås de vigtigste arbejdsmarkeds-
politiske tiltag med vægt på ændringer i tiltagene siden år 
2000. Gennemgangen er opdelt på passive foranstaltninger, 
aktive foranstaltninger og rådighedsregler. En kronologisk 
oversigt over de vigtigste politiske tiltag efter år 2000 findes 
i boks III.1, og en oversigt over stramningerne i rådigheds-
reglerne efter år 2000 findes i boks III.2.  
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Boks III.1 Vigtigste arbejdsmarkedspolitiske tiltag efter år 2000 
 

Lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven – 2002 
 
• Indførelse af starthjælp og introduktionsydelse på starthjælpsniveau  
 

Aftale om “Flere i arbejde” – 2003 
 

• CV-samtale senest en måned efter personens tilmelding til AF for dag-
pengemodtagere. Samtalen afholdes af AF for nyledige og af a-kassen for 
gentilmeldte ledige 

• Kontaktforløbssamtale hver tredje måned for dagpengemodtagere 
• Harmonisering af arbejdsmarkedsindsatsen for dagpenge- og kontant-

hjælpsmodtagere 
• Ret og pligt til aktivering efter seks måneders ledighed for dagpengemod-

tagere under 30 år 
• Andre aktører end arbejdsformidlingen og kommunen inddrages i ar-

bejdsmarkedsindsatsen. Andre aktører omfatter private konsulentfirmaer, 
faglige organisationer og selvejende institutioner 

• Kravet om 75 pct. aktivering for dagpengemodtagere afskaffes 
• Samtale hver tredje måned for kontanthjælpsmodtagere 
• Nedsat kontanthjælp efter seks måneder for familier, hvor begge modta-

ger kontanthjælp (reduktion på ca. 1.100 kr./md. for hver familie i 2007) 
• Loft over de samlede ydelser (kontanthjælp, særlig støtte og boligstøtte) 

efter seks måneder (reduktion op til 2.045 kr./md. i 2007) 
• Nedsat kontanthjælp til SU-sats for personer under 25 år uden børn seks 

måneder efter, de er påbegyndt et tilbud om aktivering  
• Ledige har ret og pligt til et nyt tilbud om aktivering, hver gang pågæl-

dende har modtaget offentlige forsørgelsesydelser i sammenlagt seks må-
neder 

 
Aftale om “Ny chance til alle” – 2006 
 

• Ægtefæller, hvor begge får kontanthjælp på voksensats, skal efter to år 
med hjælp hver opfylde et arbejdskrav på minimum 300 timer i løbet af 
de seneste 24 måneder, ellers fratages kontanthjælpen for en af ægtefæl-
lerne. Gælder dog ikke, hvis de tilhører matchgruppe 5. Planen virker 
fremadrettet, så den først har fuld virkning to år efter indførslen, dvs. fra 
1. april 2008. I perioden fra 1. april 2007 til 31. marts 2008 er beskæfti-
gelseskravet 150 timer de seneste 12 måneder 

Fortsættes 
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Boks III.1 Vigtigste arbejdsmarkedspolitiske tiltag efter år 2000, fortsat 

Strukturreformen – 2007 
 

• Serviceringen af kontanthjælps- og dagpengemodtagere bliver samlet i 91 
jobcentre med kommunal ledelse i 14 centre samt delt kommunal og 
statslig ledelse i 77 centre 

• Etablering af fire regioner for overvågning af arbejdsmarkedet 
• De regionale beskæftigelsesråds status ændres fra at være beslutningsta-

gende til at være rådgivende  
 

Velfærdsforliget – 2007 
 

• Målsætninger om, at 95 pct. af alle unge skal have en ungdomsuddannel-
se, og at 50 pct. af en årgang skal have en videregående uddannelse i år 
2015 

• Målsætninger om, at uddannelserne skal påbegyndes tidligere og gennem-
føres hurtigere end i dag 

• Ledige skal som minimum gå på jobnet.dk hver uge 
• Alle CV-samtaler for dagpengemodtagere holdes med a-kassen 
• Samtaletyperne forenkles til én type – kaldet jobsamtale – hvor der foku-

seres på konkrete job 
• Rådighedsvurdering hver 3. måned for dagpengemodtagere i a-kasse 
• Intensiv aktivering af dagpengemodtagere efter 2½ års ledighed 
• Ledige over 30 år har ret og pligt til aktivering efter ni måneders ledighed 
• Ophævelse af særregler om  

a) forlænget dagpengeret for de 55-59-årige  
b) fravigelse af aktivering for de 58-59-årige og  
c) den forkortede dagpengeperiode for personer over 60 år  
Ledige i disse grupper, som mister dagpengeretten pga. ophævelsen af 
disse særregler, skal have tilbud om et job (seniorjob) 

• Efterlønsalderen hæves gradvist til 62 år mellem 2019 og 2022 
• Folkepensionsalderen hæves gradvist til 67 år mellem 2024 og 2027 
• Aldersgrænserne for efterløn og folkepension reguleres i takt med restle-

vetiden for 60-årige fra 2025 (efterløn) og 2030 (folkepension) 
• Indbetalingsperioden til efterløn forøges til 30 år, og man skal senest be-

gynde, når man fylder 30 år 

Anm.: Årstallet angiver året, hvor loven eller aftalen træder i kraft. 
Kilde: Retsinformation (2007). 
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Ændringer i passive foranstaltninger 
 
Med aftalen om “Flere i arbejde” fra 2003 blev ydelsen for 
visse kontanthjælpsmodtagere nedsat. Ægtefæller, som beg-
ge modtager kontanthjælp, får nedsat ydelserne med 500 kr. 
pr. person månedligt (2003-beløb) efter seks måneder på 
kontanthjælp, og kontanthjælpsmodtagere uden børn og 
under 25 år får nedsat ydelserne til et niveau svarende til 
SU-satsen seks måneder efter påbegyndelse af aktiverings-
tilbud. Samtidig blev der fastsat et loft over kontanthjælpen 
efter seks måneder på kontanthjælp, så der er begrænsning 
på, hvor meget familier kan modtage i kontanthjælp og 
boligstøtte. I 2006 blev der vedtaget en regel om, at ægte-
fæller, der begge modtager kontanthjælp i to år, hver skal 
arbejde minimum 300 timer i løbet af de seneste 24 måne-
der, ellers mister den ene af ægtefællerne kontanthjælpen, 
jf. boks III.1 for detaljer. 
 
Introduktionsydelse gives til personer, som ikke har opholdt 
sig i Danmark i mindst syv år ud af de seneste otte år, og 
som er omfattet af integrationsloven. Introduktionsydelsen 
blev første gang lanceret som nedsat forsørgelsesydelse i 
1999. Den blev dog ændret tilbage til niveauet for kontant-
hjælp det efterfølgende år. I 2002 blev niveauet for intro-
duktionsydelsen reduceret. Samtidig blev starthjælpen 
indført. Den svarer til introduktionsydelsen, men gives til 
personer, som ikke har opholdt sig i Danmark i mindst syv 
år ud af de seneste otte år, og som ikke er omfattet af inte-
grationsloven. 
 
Der er stor forskel på niveauet af ydelserne for dagpenge, 
kontanthjælp og introduktionsydelse, jf. tabel III.2. Enlige 
dagpengemodtagere uden børn har en årlig husstandsind-
komst, som er 68.500 kr. højere end modtagere af kontant-
hjælp og 106.000 kr. højere end modtagere af introdukti-
onsydelse i 2006. Forskellene på niveauet af ydelserne er 
dog ikke så store for enlige med børn.  
 
 

Nedsat 
kontanthjælp  
fra 2003 

Lav sats for 
introduktions-
ydelse i 1999  
og efter 2002 

Stor forskel på 
niveauet af 
ydelserne for  
enlige … 
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Tabel III.2 Husstandsindkomst før skat i 2006 for modtagere af offentlige over-
førsler 

 

 Enlig over 
25 år uden 

børn 

Enlig med 
to børn 

Ægtepar begge 
på ydelsen 
uden børn 

Ægtepar begge 
på ydelsen med 

to børn 
  ------------------------------  Kr.  ------------------------------ 
Dagpenge og 
boligstøtte med loft 

179.523 235.789 349.408 375.372 

Kontanthjælp og 
boligstøtte 

111.091 206.228 216.781 313.716 

Kontanthjælp og 
boligstøtte med loft 

111.091 206.228 196.704 291.692 

Introduktionsydelse 
og boligstøtte 

73.759 168.224 119.005 198.336 

 

Anm.: Husstandsindkomsten omfatter indkomstoverførslen, børnefamilieydelse, børnetilskud og
boligstøtte. Husstanden bor i en lejebolig med en årlig boligudgift på 40.685 kr. for enlige uden 
børn, på 45.366 kr. for ægtepar uden børn og på 53.527 kr. for enlige og ægtepar med to børn i
år 2006. De to børn er hhv. i alderen nul til to år og tre til seks år. Dagpengesatsen er den
maksimale sats for fuldtidsforsikrede. Reglerne for en friplads i daginstitution betyder, at
familier med børn har vidt forskellige udgifter til pasning afhængig af deres indkomst. Eksem-
pelvis betaler ægtepar i Københavns Kommune, hvor begge modtager dagpenge, 31.102 kr. om 
året for pasning, mens en enlig på introduktionsydelse har friplads. Alle beløb angives i 2006-
priser. 

Kilde: Forsikringsoplysningen (2006) og Kommunernes Landsforening (2005). 
 

 
 
Ægtepar, som begge modtager kontanthjælp, kan påvirkes 
af kontanthjælpsloftet. Ægtepar uden børn får en årlig 
husstandsindkomst, som er 20.000 kr. lavere som følge af 
loftet, og ægtepar med børn får en årlig husstandsindkomst, 
som er 22.000 kr. lavere. Niveauet for introduktionsydelsen 
er dog langt lavere end kontanthjælpen med loftet. Den 
årlige husstandsindkomst for ægtepar med børn på introduk-
tionsydelse er 93.500 kr. lavere end for ægtepar på kontant-
hjælp med loft.  
 
Efterlønnen, som blev indført i 1979, gjorde det muligt for 
medlemmer af en a-kasse at gå på pension fra det fyldte 60. 
år. Oprindeligt var ordningen tænkt som en hjælp til, at 
nedslidte kunne trække sig tilbage og dermed give unge 
ledige muligheden for at komme ind på arbejdsmarkedet. 

… og for ægtepar 

Tilbagetræknings-
alderen for efterløn 
hæves 
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Ordningen fik dog større udbredelse end oprindeligt til-
tænkt, og samtidig ændrede situationen på arbejdsmarkedet 
sig også, så i 1999 blev ordningen omlagt. Ydelsen blev 
gjort yderligere afhængig af eventuelle pensionsformuer for 
personer, der ikke er i beskæftigelse frem til det fyldte 62. 
år. Endvidere blev efterlønnens anciennitetskrav til med-
lemskab af a-kasse sat op med fem år til 25 år, og der blev 
indført et efterlønsbidrag. Derudover reduceredes efterløns-
perioden fra syv til fem år ved nedsættelse af folkepensi-
onsalderen fra 67 til 65 år. Med velfærdsreformen fra 2006 
blev indbetalingsperioden til efterløn hævet fra 25 til 30 år, 
det blev besluttet at hæve efterlønsalderen gradvist til 62 år 
mellem 2019 og 2022, og reglen om den lavere sats ved 
tilbagetrækning de to første år blev bevaret. Efterlønnens 
maksimale ydelsesperiode på fem år bevares, da folkepensi-
onsalderen hæves i takt med efterlønsalderen.  
 
Ændringer i aktive foranstaltninger og rådighedsregler 
 
For at modtage dagpenge og kontanthjælp skal de ledige 
bl.a. stå til rådighed for arbejdsmarkedet og deltage i aktive-
ring. 
 
Aktivering blev indført i Danmark i slutningen af 
1970’erne. Dengang medførte deltagelse i aktivering, at le-
dige genoptjente retten til dagpenge, som kunne modtages i 
2½ år. Deltagelse i aktivering indebar dermed muligheden 
for en ubegrænset dagpengeperiode. Med arbejdsmarkedsre-
formen fra 1994 blev aktiveringsordningen ændret markant. 
Genoptjeningsretten ved aktivering blev afskaffet, og akti-
veringstilbuddene blev givet ud fra de enkelte lediges behov 
og mulighederne på arbejdsmarkedet. Perioden med dag-
penge blev sat op til syv år, og de ledige fik fra 1995 ret og 
pligt til aktivering efter fire års ledighed, jf. figur III.6. Dvs. 
de ledige havde ret til et aktiveringstilbud og pligt til at tage 
imod det efter fire års ledighed. De efterfølgende år blev 
perioden for ret og pligt til aktivering gradvist fremrykket. 
Samtidig blev perioden, hvori de ledige kunne modtage 
dagpenge, gradvist afkortet.  
 
Med aftalen om “Flere i arbejde”, som trådte i kraft 1. juli 
2003, blev perioden, hvor dagpengemodtagerne ikke havde 

Aktive ordninger 

Aktivering af 
dagpenge-
modtagere før  
år 2000 

Tidligere tidspunkt 
for aktivering 
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ret og pligt til aktivering, ændret til en mulighed for tidlig 
indsats, jf. figur III.6. Med velfærdsforliget fra 2006 blev 
det vedtaget, at dagpengemodtagere over 30 år skal aktive-
res senest efter ni måneders ledighed. 
 
 
Figur III.6 Ret og pligt til aktivering for dagpenge-

modtagere 
r  

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Pr. 1. januar 2007

Pr. 1. juli 2003

Pr. 1. januar 2001

Pr. 1. januar 2000

Pr. 1. januar 1999

Pr. 1. januar 1998

Pr. 1. januar 1996

Pr. 1. januar 1994

År

Ingen ret og pligt til
aktivering

Mulighed for tidlig
indsats

Ret og pligt til aktivering

 
Anm.: I 1994 havde de ledige ikke ret og pligt til aktivering, men det 

blev tilstræbt, at der blev givet tilbud i hele perioden. Fra 1. 
januar 1996 fik ledige under 25 år uden en kompetencegivende 
uddannelse ret og pligt til aktivering efter seks måneders ledig-
hed. Pr. 1. juli 2003 blev dette udvidet til at gælde alle ledige 
under 30 år uanset uddannelse. 

Kilde: Retsinformation (2007) og Arbejdsministeriet (2000). 

 
 
De ledige skulle fra 1999 aktiveres i 75 pct. af tiden i perio-
den med ret og pligt til aktivering. Dette krav blev afskaffet 
med aftalen om “Flere i arbejde” i 2003. Den ledige fik i 
stedet ret og pligt til et nyt tilbud, hver gang den pågælden-
de havde modtaget dagpenge i sammenlagt seks måneder 
efter afslutningen af det foregående aktiveringsforløb. 
Afskaffelsen af kravet om 75 pct. aktivering betød et mar-
kant fald i antallet af aktiverede omregnet til helårspersoner, 
jf. figur III.7. Med velfærdsforliget er det fra 2007 indført, 
at dagpengemodtagere, som har været ledige i 2½ år, så vidt 
muligt skal aktiveres på fuld tid i resten af deres ydelsespe-
riode. 

75 pct. kravet om 
aktivering betød, at 
flere blev aktiveret 
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Figur III.7 Aktiveringsgrad 
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Anm.: Aktiveringsgraden måler antal helårspersoner i aktivering i 
forhold til antal helårspersoner, som modtager ydelsen eller 
deltager i aktivering. 

Kilde: ADAM’s befolkningsregnskab (sammenhængende socialstati-
stik). 

 
 
I starten af 1990’erne blev kontanthjælpsmodtagere ligele-
des omfattet af aktivering. Arbejdsmarkedsparate kontant-
hjælpsmodtagere under 25 år havde ret og pligt til et aktive-
ringstilbud efter 13 ugers ledighed, og alle kontanthjælps-
modtagere over 25 år havde ret og pligt til et aktiveringstil-
bud senest efter et år. I 1998 blev alle kontanthjælpsmodta-
gere under 30 år omfattet af reglen om ret og pligt til aktive-
ring efter 13 ugers ledighed. Ledige kontanthjælpsmodtage-
re over 30 år havde fra 2003 ret og pligt til et efterfølgende 
tilbud efter yderligere seks måneder på kontanthjælp.  
 
Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, som ikke har andre 
problemer end ledighed, skal stå til rådighed for arbejds-
markedet. I de senere år er der foretaget en række ændringer 
af rådighedsreglerne for ledige, jf. boks III.2. I 2001 blev 
det muligt for a-kassen at stoppe udbetalingen af dagpenge 
under rådighedsvurderingen, og der blev stillet krav om, at 
de aktiverede skal stå til rådighed for formidlet arbejde. I 
2003 blev rådighedsreglerne for både dagpenge- og kon-
tanthjælpsmodtagere atter ændret, og reglerne for begge 
typer af ledige blev ensrettet. De ledige skal oprette deres 

Aktivering af 
kontanthjælps-
modtagere  

Ændringer i 
rådighedsregler 
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CV i AF’s Job- og CV-bank senest en måned inde i ledig-
hedsforløbet og have personlig kontakt med AF, kommunen 
eller en anden aktør minimum hver tredje måned. Samtidig 
indførtes, at den ledige fra første ledighedsdag er forpligtet 
til at stå til rådighed for et rimeligt arbejde. Med et rimeligt 
arbejde forstås i princippet alt arbejde, den ledige er i stand 
til at varetage, uanset om det er inden for eller uden for 
vedkommendes faglige område. De ledige har ligeledes 
pligt til at tage arbejde med en samlet daglig transporttid på 
op til tre timer. En transporttid over tre timer skal bl.a. 
accepteres efter tre måneders sammenlagt ledighed for 
mellem- og højtuddannede ledige, hvis det er nødvendigt 
for at få ledige stillinger besat med kvalificeret arbejdskraft. 
I en opfølgning på “Flere i arbejde” blev ordningen om, at 
a-kasserne kan stoppe udbetaling af dagpenge, udvidet til at 
omfatte situationer, hvor ledige ikke er aktivt jobsøgende 
eller ikke møder op til samtaler og vejlednings- og afkla-
ringsforløb. 
 
Med Velfærdsforliget fra 2006 indførtes, at ledige systema-
tisk skal rådighedsvurderes hver tredje måned frem for kun 
én gang i ledighedsforløbet, og de ledige skal bekræfte 
deres CV ugentligt. A-kasserne skal endvidere afholde alle 
dagpengemodtageres CV-samtaler. Opgaven havde tidligere 
været delt mellem a-kasserne og AF. 
 

Velfærdsforliget og 
rådighedsregler  
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Boks III.2 Ændringer i rådighedsregler efter år 2000 
 

Rådighedsbekendtgørelse – 2001 
 

• Hvis a-kassen bliver bekendt med forhold, der gør det sandsynligt, at 
dagpengemodtageren ikke står til rådighed, kan a-kassen stoppe for udbe-
talingen af dagpenge, mens den undersøger sagen 

• Aktiverede dagpengemodtagere skal stå til rådighed for formidlet arbejde 
 

Aftale om “Flere i arbejde” – 2003 
 

• Hvis ledige udebliver fra et møde, mister dagpengemodtagere retten til 
dagpenge, indtil de kontakter AF eller a-kassen vedrørende udeblivelsen, 
mens kontanthjælpsmodtagere rådighedsvurderes af kommunen 

• Dagpengemodtagere og ledige kontanthjælpsmodtagere har pligt til at ta-
ge rimeligt arbejde fra første ledighedsdag 

• Dagpengemodtagere og ledige kontanthjælpsmodtagere skal være aktivt 
jobsøgende under aktivering 

• Dagpengemodtagere og ledige kontanthjælpsmodtagere skal søge job ef-
ter henvisning fra AF, a-kassen eller anden aktør 

• For mellem- og højtuddannede ledige fjernes begrænsningen på transport-
tiden af arbejde, den ledige har pligt til at tage. Dog skal det være muligt 
at komme til og fra arbejde på samme dag 

• Dagpengemodtagere og ledige kontanthjælpsmodtagere skal senest en 
måned efter tilmelding til AF udarbejde et CV til AF’s Job- og CV-bank 
og ajourføre det løbende 

• Dagpengemodtagere og ledige kontanthjælpsmodtagere skal give AF 
meddelelse om sygdom eller ferie inden evt. samtaler og aktiviteter 

• Udbetaling af dagpenge og kontanthjælp for ledige gøres betinget af regi-
strering som arbejdssøgende og opdaterede CV i AF’s Job- og CV-bank 

 
Fortsættes 
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Boks III.2 Ændringer i rådighedsregler efter år 2000, fortsat 
 

Velfærdsaftalen – 2007 
 

• A-kassen skal senest efter fire ugers ledighed vejlede den ledige om plig-
ter og rettigheder samt afholde en CV-samtale 

• A-kassen skal rådighedsvurdere den ledige mindst hver tredje måned 
• Dagpengemodtagere og ledige kontanthjælpsmodtagere skal besøge job-

net.dk mindst en gang ugentligt bl.a. for at bekræfte, at de fortsat er job-
søgende. Ved gentagne overtrædelser kan ydelsen suspenderes 

• Ved første udeblivelse fra et møde hos jobcenteret eller a-kassen mister 
dagpengemodtageren ydelsen, indtil den ledige kontakter jobcenteret eller 
a-kassen. Ved anden udeblivelse får den ledige derudover 14 dages karan-
tæne, og ved tredje udeblivelse mister den ledige ydelsen, indtil beskæfti-
gelseskravet på 52 uger er opfyldt. Udeblivelsen bliver forældet efter 12 
måneder 

 

Anm.: Årstallet angiver året, hvor loven eller aftalen træder i kraft. 
Kilde: Arbejdsdirektoratet (2007b). 

 

 
 
Figur III.8 giver et overblik over rådighedsvurderingen af 
ledige. I 1. halvår 2006 blev der sendt godt 38.000 indberet-
ninger for forsikrede ledige til a-kassen (1 → 2 i figuren), 
hvoraf 31 pct. var relevante, dvs. krævede en rådighedsvur-
dering (2 → 3 i figuren).3 Af de rådighedsvurderede blev 
der i 60 pct. af sagerne (ca. 7.000 sager, svarende til 18 pct. 
af alle indberetninger) pålagt en sanktion. Knap 5.500 
personer mistede dagpenge i gennemsnitlig to til tre dage, 
mens de resterende knap 1.700 personer fik en karantæne af 
mindst tre ugers varighed, jf. Arbejdsdirektoratet (2007a). 
 

 
3) En indberetning klassificeres som irrelevant, hvis den ledige i 

mellemtiden er kommet i beskæftigelse, var sygemeldt, har an-
meldt ferie, eller der er sket en fejl i registreringen. 

Niveau for 
sanktioner 
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Figur III.8 Afprøvning af lediges rådighed 
 

Jobcenter

Negativ hændelse
(1)

A-kasse / Kommune
for hhv. forsikrede / ikke-forsikrede ledige

Behandling                         Rådighedsvurdering            
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Irrelevante                              Ingen sanktion

Rådighedsstatistikken       Tilbagemelding                       Tilbagemelding      Tilbagemelding
til jobcenter      til jobcenter             til jobcenter

 
 
 
 

Kilde: Arbejdsdirektoratet (2007a). 
 

 
 
Med aftalen om “Flere i arbejde” fra 2003 blev dele af 
regelsættet for AF og det kommunale system samordnet. 
Dette skete ved en harmonisering af reglerne mht. tidspunk-
terne for og indholdet af aktivering samt af rådighedsregler-
ne. Efterfølgende blev der indført et fælles visitationssystem 
for alle ledige, som omfatter en række redskaber til at gøre 
visitationen ensartet. Ledige blev grupperet i fem match-
kategorier ud fra deres arbejdsmarkedsparathed, jf. boks 
III.3. Matchgruppe 1 til 3 vurderes til at være arbejdsmar-
kedsparate og indgår i ledighedsstatistikken, mens match-
gruppe 4 til 5 vurderes til ikke at være arbejdsmarkedspara-
te, da de har problemer ud over ledighed. Dagpengemodta-
gere tilhører fortrinsvis matchgruppe 1 og 2, mens kontant-
hjælpsmodtagere oftest tilhører matchgruppe 4, jf. tabel 
III.3. 
 
 
 

Harmonisering af 
arbejdsløsheds-
systemerne 
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Boks III.3 Matchkategorier 
 

Et led i jobcentrenes visitation af de ledige er vurderingen af den lediges beskæf-
tigelsespotentiale, som sammenfattes i fem matchkategorier: 
 

1 Umiddelbar match: Borgeren har kompetencer og ressourcer, der umiddel-
bart matcher arbejdsmarkedets krav. Borgerens kompetencer og ressourcer 
er forenelige med varetagelsen af jobfunktioner, der er bredt eksisterende på 
det ordinære arbejdsmarked. Borgeren har eventuelt kvalifikationer og kom-
petencer inden for flaskehalsområder på arbejdsmarkedet 

 
2 Høj grad af match: Borgeren har kompetencer og ressourcer, der umiddelbart 

i væsentlig grad matcher arbejdsmarkedets krav. Borgerens kompetencer og 
ressourcer er i høj grad forenelige med varetagelsen af jobfunktioner, som er 
bredt eksisterende på det ordinære arbejdsmarked, men der kan dog i mindre 
grad være et manglende match, f.eks. i form af mangel på specifikke kvalifi-
kationer eller lignende 

 
3 Delvis match: Borgeren har kompetencer og ressourcer, der umiddelbart kun 

delvis matcher arbejdsmarkedets krav. Borgeren vil imidlertid være i stand 
til at varetage jobfunktioner, som i et vist omfang eksisterer på det ordinære 
arbejdsmarked 

 
4 Lav grad af match: Borgeren har så væsentlige begrænsninger i kompetencer 

og ressourcer, at borgeren ikke umiddelbart vil kunne indgå i jobfunktioner 
på det ordinære arbejdsmarked. Borgerens arbejdsevne er aktuelt så betyde-
ligt nedsat, at jobfunktioner, der er forenelige med borgerens kompetencer 
og ressourcer, kun vil kunne findes i et meget begrænset omfang på det ordi-
nære arbejdsmarked 

  
5 Ingen match: Borgeren har så omfattende begrænsninger i kompetencer og 

ressourcer, at borgeren aktuelt ikke har nogen arbejdsevne, der kan anvendes 
i jobfunktioner på det ordinære arbejdsmarked 

 
I matchgrupperne 1 til 3 placeres personer, som med relativ lethed kan komme i 
beskæftigelse og skal stå til rådighed for beskæftigelse, mens placering i match-
gruppe 4 eller 5 signalerer væsentlige begrænsninger i forhold til at opnå beskæf-
tigelse. 

Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen (2007a). 
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Tabel III.3 Fordeling af ledige på matchgrupper 
 

 Dagpenge-
modtagere

Kontanthjælps-
modtagere 

 ------------  Pct.  ------------ 
Matchgruppe 1 52,7  7,3 
Matchgruppe 2 22,9 10,3 
Matchgruppe 3   3,6 15,4 
Matchgruppe 1-3 a)   0,1  2,2 
Matchgruppe 4 - 38,5 
Matchgruppe 5 - 13,8 
Matchgruppe ikke angivet  20,7 12,4 
I alt     100,0         100,0 

 

a) Matchgruppe 1-3 betyder, at det er uafklaret, hvilken en af 
matchgrupperne 1 til 3 den ledige skal være i. 

Anm.: Opgørelsen omfatter alle dagpengemodtagere og kontanthjælps-
modtagere i 4. kvartal 2006. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Med strukturreformen med virkning fra 1. januar 2007 blev 
AF og den kommunale sagsbehandling af ledige samlet i 91 
jobcentre, hvor 14 af centrene har kommunal ledelse, og 77 
af centrene har delt kommunal og statslig ledelse.  
 
Ledelsen i hvert jobcenter skal årligt udarbejde en beskæfti-
gelsesplan, hvor det lokale beskæftigelsesråd bestående af 
arbejdsmarkedets parter bliver inddraget i udarbejdelsen. 
Derudover er der etableret fire beskæftigelsesregioner med 
tilhørende regionale beskæftigelsesråd, som bl.a. har til 
opgave at overvåge udviklingen på arbejdsmarkedet og 
følge op på effekterne og resultaterne af beskæftigelsesind-
satsen i jobcentrene. Rollen for arbejdsmarkedets parter 
ændres dermed fra at have indflydelse på udformningen af 
indsatsen til at overvåge effekterne. 
 
Arbejdsmarkedspolitikken efter år 2000 har været præget af 
en øget indsats tidligt i ledighedsforløbet over for dagpenge- 
og kontanthjælpsmodtagere. For dagpengemodtagere har 
der hovedsagelig været anvendt administrative virkemidler 

Fælles servicering 
af alle ledige 

Rollen for 
arbejdsmarkedets 
parter ændres til 
rådgivende 

Opsummering 
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såsom tidligere aktivering, hyppigere rådighedsvurderinger 
samt sanktioner ved manglende overholdelse af reglerne. 
Ændringerne over for kontanthjælpsmodtagere har både 
indebåret økonomiske og administrative virkemidler såsom 
indførelsen af kontanthjælpsloftet, et lavere niveau for 
introduktionsydelsen og beskæftigelseskrav for ægtepar på 
kontanthjælp. 
 
 
III.3 Virkemidler i arbejdsmarkedspolitikken 
 
Den danske arbejdsmarkedspolitik består af en lang række 
virkemidler, jf. figur III.9. Nogle af disse virkemidler er 
generelle og vedrører stort set hele befolkningen, mens 
andre virkemidler udelukkende retter sig mod en afgrænset 
del af befolkningen. Nedenfor diskuteres disse virkemidler, 
og resultater fra nyere danske og internationale analyser 
præsenteres.  
 
En gennemgang af den danske arbejdsmarkedsmodel og 
dansk arbejdsmarkedspolitik tager ofte udgangspunkt i 
“flexicurity”-konceptet, som er kendetegnet ved forholdsvis 
høj kompensation ved ledighed, et fleksibelt arbejdsmarked 
med lempelige regler for opsigelse og en aktiv arbejdsmar-
kedspolitik.4 Forsikringen mod indkomsttab, der opnås ved 
de relativt høje dagpengeydelser, betyder, at arbejdstagere 
accepterer fleksible ansættelsesformer. Høje dagpengeydel-
ser mindsker dog alt andet lige de lediges incitamenter til at 
finde arbejde. Den aktive arbejdsmarkedspolitik anses 
derfor som et stabiliserende element i systemet, fordi rådig-
hedskrav mv. sikrer, at ledige personer kommer tilbage i 
beskæftigelse.  
 

 
4) Se f.eks. Beskæftigelsesministeriet (2005a). 
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Figur III.9  Virkemidler i den danske arbejdsmarkedspolitik 
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Forsikringselementet i arbejdsmarkedspolitikken lægger be-
grænsninger på, hvilke ændringer der kan gennemføres in-
den for det nuværende system. Forskellen mellem dagpenge 
og kontanthjælp bestemmer “værdien” af den forsikring, der 
opnås gennem et medlemskab af en a-kasse.5 En reduktion 
af dagpengene vil derfor kunne få arbejdstagerne til at 
reagere ved at ønske indkomstsikring på en anden måde, 
f.eks. ved forlængede opsigelsesvarsler i ansættelsesforhold. 
Det understreger, at hvis man ønsker omfattende medlem-
skab af a-kasser som i dag, er det nødvendigt med en vis 
niveauforskel mellem ydelserne i de to systemer, da med-
lemskab af en a-kasse er frivilligt i Danmark. 
 
Det er ligeledes centralt at være opmærksom på, at “flexicu-
rity”-konceptet også påvirker de knap 1 mio. mennesker i 
den arbejdsduelige alder med løs eller ingen tilknytning til 
 
5) Værdien af a-kasse medlemskabet forøges betragteligt ved, at 

medlemskabet er en forudsætning for medlemskab af efterløns-
ordningen. 
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arbejdsmarkedet, jf. tabel III.1 (dog uden SU-modtagere). 
Med en faldende ledighed for personer i arbejdsstyrken 
bliver denne gruppe vigtigere at fokusere på, jf. OECD 
(2002). Der er to primære effekter.  
 
For det første kan “flexicurity”-modellen betyde, at der er 
personer, som ufrivilligt får svært ved at opnå fast tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet. Dette skyldes, at de relativt høje 
dagpenge lægger en bund under de lønninger, som aftales 
på arbejdsmarkedet. Det betyder, at personer med svage 
kvalifikationer eller dårligt helbred vil have svært ved at 
opnå en produktivitet, der modsvarer de laveste lønninger. 
Det drejer sig f.eks. om kontanthjælpsmodtagere med andre 
problemer end ledighed, førtidspensionister, samt indvan-
drere med et lavt uddannelsesniveau og/eller svage dansk-
kundskaber. Hvis fremtidige produktivitetsfremskridt kon-
centreres om veluddannede og derfor højtlønnede grupper, 
vil denne problemstilling skærpes, fordi dagpengekompen-
sationen igennem satsreguleringen følger den gennemsnitli-
ge produktivitetsudvikling. 
 
For det andet kan pligten til at stå til rådighed for arbejds-
markedet gøre andre overførselsindkomstordninger uden 
rådighedsforpligtigelse mere attraktive, selvom ydelsesni-
veauet kan være lavere. Det drejer sig f.eks. om efterløn, 
barselsorlov, overgangsydelse, sygedagpenge og SU. Æn-
dringer af “flexicurity”-delen af den danske arbejdsmar-
kedspolitik påvirker derfor direkte antallet af personer med 
løs eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 
Ved en samlet vurdering af arbejdsmarkedspolitikken er det 
således centralt at vurdere både effekterne for personer på 
arbejdsmarkedet og påvirkningen grupperne uden for ar-
bejdsmarkedet.  
 
Det danske arbejdsmarked i et større perspektiv 
 
Forskellige arbejdsmarkedssystemer kan sammenlignes ved 
at se på sammenhængen mellem dagpengenes kompensati-
onsgrad, og hvor restriktive afskedigelsesreglerne er, for en 
lang række OECD-lande, jf. figur III.10. Begge mål er ud-
trykt som indeks og normeret til at være i intervallet 0 til 1. 
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En større værdi af indeksene udtrykker hhv. et mere gene-
røst dagpengesystem og mere restriktive afskedigelsesreg-
ler.  
 
På tværs af landene ser der ud til at være en vis grad af 
substitution mellem mindre restriktive afskedigelsesregler 
og en høj kompensationsgrad i ledighed.6 “Flexicurity”-
systemerne finder vi i område I, hvor europæiske lande som 
Danmark og Belgien er placeret. I område II og III findes en 
række kontinentaleuropæiske lande, som har restriktive 
afskedigelsesregler og lave kompensationsgrader. To di-
stinkte undtagelser fra substitutionen mellem kompensati-
onsgraden og afskedigelsesregler er USA og Storbritannien 
nederst til venstre i figuren, som har væsentligt mindre 
restriktive afskedigelsesregler og mindre generøse under-
støttelsessystemer end det typiske OECD-land. 
 
I arbejdsmarkedssystemer, der ligner det danske (område I), 
består forsikringen mod ledighed i et generøst dagpengesy-
stem med en høj kompensationsgrad og/eller en lang va-
righed af dagpengeperioden finansieret af de beskæftigede 
via skatter på indkomst og forbrug. Fleksible ansættelses- 
og afskedigelsesregler øger her både jobskabelse og job-
destruktion og bidrager til produktivitetsfremmende reallo-
kering af arbejdskraft. Ulempen ved denne indretning af 
arbejdsmarkedet er skattefinansieringen, som forvrider ar-
bejdsudbud og løndannelse. Høj kompensation ved ledighed 
øger desuden mindstelønnen, hvilket kan marginalisere 
svage grupper på arbejdsmarkedet og stiller høje krav til 
fordelingen af kvalifikationer i arbejdsstyrken og dermed 
uddannelsessystemet. 
 

 
6) Korrelationen mellem de to indeks på tværs af de viste OECD-

lande undtagen USA og Storbritannien er -0,37, som er statistisk 
signifikant på 10 pct.-niveau. 
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Figur III.10 Dagpengenes kompensationsgrad og graden 
af restriktion i afskedigelsesregler i en række 
OECD-lande 
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Anm.: Afskedigelsesreglerne omfatter ordinære ansættelsesforhold, ikke
midlertidige. Dagpengeindekset er opgjort som andelen af ledige, 
der modtager understøttelse, multipliceret med den gennemsnitli-
ge kompensationsgrad for de første fem års ledighed. Større 
værdier af indeksene udtrykker hhv. et mere generøst dagpenge-
system og mere restriktive afskedigelsesregler. Skæringspunktet 
mellem de to akser repræsenterer det uvægtede gennemsnit for 
alle landene af de to indeks. Landekoderne følger Danmarks 
Statistiks landefortegnelse. 

Kilde: Boeri mfl. (2006). 

 
 
I USA og Storbritannien overlades “forsikringen” mod le-
dighed i højere grad til den enkelte arbejdstager enten ved 
hjælp af individuelle ansættelseskontrakter eller ved arran-
gementer uden for arbejdsmarkedet og velfærdsstaten – 
f.eks. i form af private forsikringer, egen opsparing eller 
hjælp fra familien. Fordelen ved det angelsaksiske regime 
er, at jobskabelsen og beskæftigelsen er stor, fordi omkost-
ningerne ved at komme af med ansatte er begrænsede. 
Afledt heraf må produktiviteten også blive øget, fordi der er 
få begrænsninger på reallokeringen af arbejdskraft. Virk-
somheder kan dermed lettere tilpasse arbejdsstyrken til 
teknologiske forandringer. Det angelsaksiske regime har 

Det angelsaksiske 
system 
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dog den ulempe, at forsikringen mod ledighed er begrænset 
i forhold til de to andre regimer, hvilket især rammer lavt-
lønnede.  
 
I det kontinentaleuropæiske regime (område III) er de 
beskæftigede forsikret mod ledighed ved restriktive afske-
digelsesregler. Omkostningen ved denne indretning er et tab 
af beskæftigelse og dynamik, fordi virksomhederne er min-
dre villige til at ansætte, og fordi det er vanskeligt at flytte 
beskæftiget arbejdskraft til mere produktive aktiviteter. Det 
holder ledige uden for beskæftigelse. Empiriske studier 
finder dog ikke klare resultater for effekten af jobbeskyttel-
se på ledigheden, jf. Elmeskov mfl. (1998), Blanchard og 
Wolfers (2000) samt Belot og Van Ours (2004).7 
 
Omkostningerne for forsikringen mod ledighed bæres af 
forskellige parter i de forskellige systemer. “Flexicurity”-
systemet og den kontinentaleuropæiske model bygger på 
imperfekt konkurrence på arbejdsmarkederne, hvor beskæf-
tigede (ofte i form af fagforeninger) presser på for en forsik-
ring mod ledighed. I det kontinentaleuropæiske system er 
det de ledige, der de facto bærer forsikringsomkostningerne, 
da afskedigelsesbeskyttelsen for de beskæftigede og virk-
somhedernes uvillighed til at ansætte reducerer deres mu-
lighed for beskæftigelse, og indkomstoverførelserne er lave. 
I “flexicurity”-modellerne flyttes forsikringsomkostningere 
over på dagpengesystemet og dermed også en stor del af 
skatteyderne. I det angelsaksiske system bæres omkostnin-
gerne (eller fravær af samme) af alle arbejdstagere, især de 
svageste, gennem en mangel på forsikring.  
 
Det er ikke oplagt, hvilken model der er den samfundsøko-
nomisk optimale. Den angelsaksiske model giver den høje-
ste efficiens på arbejdsmarkedet, men det ikke er oplagt, at 
den giver højest velfærd, da et privat forsikringssystem ikke 
nødvendigvis omfatter de svage arbejdstagere.  
 
 
 
7) I en modellering af virksomheders ansættelsesadfærd finder 

Bentolila og Bertola (1990), at højere afskedigelsesomkostninger 
mindsker virksomhedernes fyringsrate mere end ansættelsesraten 
og medfører en lille stigning i beskæftigelsen. 
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Den aktive arbejdsmarkedspolitik 
 
Den aktive arbejdsmarkedspolitik er det mest omdiskutere-
de ben i den danske “flexicurity”-model. Den skal sikre, at 
ledige: 
 

• Opkvalificerer sig gennem uddannelse og jobtræ-
ning 

• Står til rådighed for arbejdsmarkedet  
 

Det følgende diskuterer den rolle, som regler, sanktioner og 
den institutionelle forankring spiller for de lediges rådighed 
for arbejdsmarkedet, mens motivations-, fastholdelses- og 
opkvalificeringseffekterne af aktivering behandles i afsnit 
III.4 nedenfor. 
 
Samordningen af serviceringen af forsikrede og ikke-for-
sikrede ledige i de 91 jobcentre kan forventes at medføre en 
mere ensartet sagsbehandling. Det kan dog være en udfor-
dring at sikre, at reglerne om rådighed og beskæftigelsespo-
tentiale implementeres ensartet, og at der sker en tilstrække-
lig koordinering mellem jobcentrene. Der kan ellers være en 
risiko for, at jobmarkederne bliver separeret, og at jobmu-
ligheder i andre kommuner ikke udnyttes i tilstrækkelig 
grad.  
 
Omkostningerne til den danske arbejdsmarkedspolitik deles 
mellem de ledige, staten og kommunerne. Dagpengesyste-
met administreres af a-kasserne, men finansieres ved bidrag 
fra medlemmer og arbejdsgivere samt tilskud fra staten. 
Kommunerne udbetaler kontant- og starthjælp, men får 
statslig refusion for 65 pct. for ydelser under aktivering og 
for 35 pct. for ydelsen i de perioder, hvor den ledige ikke er 
i aktivering. Lignende ordninger eksisterer for andre sociale 
ydelser. Fordelingen af den udgiftsmæssige kompetence og 
finansieringsansvaret påvirker de enkelte aktørers beslut-
ningsgrundlag, f.eks. ved tildelingen af ydelsesrettigheder, 
og indbgår derfor i incitamentsstrukturen i den danske 
arbejdsmarkedspolitik. 
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En afgørende del af den aktive arbejdsmarkedspolitik er, at 
ledige skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Rådigheds-
forpligtigelsen og den medfølgende kontrol sikrer, at der 
sker en bedre sortering af de personer, der virkelig er beret-
tigede til arbejdsløshedsdagpenge, i forhold til personer, der 
udnytter systemet uden reelt at være til rådighed. 
 
Mellem 1999 og 2004 steg ledigheden blandt forsikrede 
lønmodtagere med 17 pct.8 I samme tidsperiode steg antallet 
af sanktioner også med 17 pct., mens antallet af relevante 
underretninger steg med 34 pct., jf. Arbejdsdirektoratet 
(2004). Dette tyder på, at administrative ændringer i perio-
den kun har medført en stigning i antallet af indberetninger 
pr. ledig, hvorimod sanktionsraten pr. ledig er uændret.  
 
Muligheden for sanktioner mod ledige, der ikke står til rå-
dighed, påvirker afgangssandsynligheden til beskæftigelse 
på flere måder. Viden om sanktioner vil foranledige den le-
dige til at intensivere sin søgen efter beskæftigelse, allerede 
inden en sanktion kommer på tale. Notifikationen fra job-
centret til den ledige om sanktionen vil ligeledes øge moti-
vationen for at søge og acceptere arbejde. Hvis en sanktion 
pålægges, vil dette sandsynligvis øge søgeintensiteten. En 
lignende effekt kan opstå efter sanktionen, når den ledige 
forventer at blive overvåget mere  
 
En række studier har teoretisk modelleret de velfærdsmæs-
sige konsekvenser af sanktioner i forbindelse med rådig-
hedsafprøvning. Boone og Van Ours (2004) finder således, 
at rådighedsafprøvning med mulighed for sanktioner er en 
velfærdsmæssig mere effektiv måde at reducere ledighed på 
end reduktioner i dagpengeniveauet, især fordi muligheden 
for sanktioner medfører en motivationseffekt for lediges 
jobsøgning. Boone mfl. (2007) opbygger en model, der in-
kluderer både dagpenge med rådighedskrav og en kontant-
hjælpsydelse uden rådighedskrav. De finder, at rådigheds-
test med sanktionsmuligheder er en velfærdsmæssig forbed-
ring, også når rådighedsafprøvningen kun er ufuldstændig. 

 
8) Ledighedsprocenten steg fra seks til syv pct., målt som andelen af 

forsikrede ledige ud af samtlige forsikrede arbejdstagere, jf. Dan-
marks Statistik, Statistikbanken. 
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Nyere danske undersøgelser finder, at sanktioner kan øge 
overgangsraten til beskæftigelse med op til 50 pct., og der er 
samtidig indikation af, at hårdere sanktioner har en stærkere 
effekt, jf. Svarer (2007). En evaluering af den såkaldte 
Ungeindsats fra 1996 finder en indikation af, at udsigten til 
en fratagelse af dagpenge øgede sandsynligheden for, at de 
unge kom i beskæftigelse eller uddannelse, jf. Jensen mfl. 
(2003). 
 
En række andre europæiske lande har arbejdsmarkedspoli-
tikker, hvor ledige ligesom i Danmark kan pålægges sankti-
oner, hvis de ikke opfylder krav om rådighed eller jobsøg-
ning. Undersøgelser fra disse lande kan derfor bidrage til at 
belyse effekterne af sanktioner i den danske arbejdsmar-
kedspolitik. En schweizisk analyse viser, at selve truslen om 
en sanktion har en separat effekt af samme størrelsesorden 
som iværksættelsen af selve sanktionen, jf. Lalive mfl. 
(2005). I Holland ligner mulighederne og processen for 
sanktioner i den aktive arbejdsmarkedspolitik på mange 
måder den danske politik på området.9 Analyser på holland-
ske data viser, at sanktioner i form af reduktioner af kom-
pensationsgraden på typisk 5 til 25 pct.point i 4 til 13 uger 
medfører, at overgangsraten fra ledighed til beskæftigelse 
stiger med mellem 36 og 98 pct. for forskellige grupper af 
ledige, jf. Abbring mfl. (2005) og Van den Berg mfl. 
(2004).10 Forfatterne maner dog af flere grunde til besindig-
hed omkring størrelsen på estimaterne og især deres sam-
menlignelighed med generelle økonomiske incitamenter. 
Effekterne skyldes ikke kun nedgangen i kompensations-
graden, men også forøget information fra arbejdsløsheds-
kassen til de sanktionerede ledige samt truslen om yderlige-
re overvågning og sanktioner. Ligeledes er afgangsraterne 

 
9) De refererede analyser anvender data fra begyndelsen af 

1990’erne. I denne periode var der i Holland en arbejdsdeling 
mellem arbejdsløshedskassen og de sociale myndigheder i stil 
med den danske model. De ledige havde en rådighedsforpligtelse, 
og der fandtes en række sanktionsmuligheder, hvis rådighedsfor-
pligtelsen ikke blev opfyldt, jf. Van den Berg mfl. (2004). 

10) I Holland er den allerstørste del af de ledige berettiget til arbejds-
løshedsdagpenge på 70 pct. af deres seneste løn, så en reduktion 
på 20 pct.point svarer til en reduktion af kompensationsgraden til 
50 pct., dvs. en 30 pct. reduktion af dagpengene. 

Sanktioner  
har effekt 

Udenlandske 
evalueringer af 
sanktioner 
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til beskæftigelse for de sanktionerede i udgangspunktet for-
holdsvis lav, og den absolutte effekt på ledigheden er derfor 
moderat. 
 
En vigtig rolle i den aktive arbejdsmarkedspolitik udføres af 
sagsbehandlerne i jobcentrene, kommunerne og a-kasserne. 
Sagsbehandlerne har den direkte kontakt til de ledige, og de 
er den udførende hånd for de intentioner og regler, der fast-
lægges fra centralt hold. Især med stramningerne af rådig-
hedskravene, jf. afsnit III.2, har den administrative del af ar-
bejdsmarkedspolitikken fået en større betydning for effekten 
af politikken. I afsnit III.6 nedenfor dokumenteres, at ad-
ministrative procedurer er et vigtigt og effektivt element i 
den danske arbejdsmarkedspolitik. 
 
Danske undersøgelser fra sygedagpenge- og integrations-
området viser, at personlige sagsbehandlere spiller en vigtig 
rolle, jf. Høgelund og Holm (2005). De finder en stærk po-
sitiv effekt af sagsbehandlersamtaler for sygedagpengemod-
tageres sandsynlighed for at komme tilbage i deres tidligere 
arbejde igen. De tilskriver effekten både den øgede informa-
tion til dagpengemodtagerne og en motivationseffekt, da 
opfølgningen fra sagsbehandleren gør det mindre attraktivt 
at være på sygedagpenge. 
 
Sagsbehandlingen er ligeledes en vigtig brik i implemente-
ringen af integrationspolitikken i kommunerne, jf. Winter 
(2005). Sagsbehandlingen har konsekvenser for, hvor længe 
kommunerne er om at integrere flygtninge og indvandrere 
på arbejdsmarkedet, også efter at der er kontrolleret for 
kommunale rammevilkår og variationen i sammensætnin-
gen af flygtninge og indvandrere i kommunerne. Han finder 
bl.a., at en hurtig sagsbehandling med udarbejdelse af indi-
viduelle handlingsplaner reducerer den tid, som det tager 
indvandrere og flygtninge at komme i arbejde.11  
 
For at forbedre kvaliteten af a-kassernes afgørelser og sags-
behandling på rådighedsområdet gennemfører Arbejdsdirek-
toratet en stikprøvekontrol af a-kassernes afgørelser i rådig-

 
11) Der kontrolleres dog ikke for personlige karakteristika som 

uddannelse, erhvervserfaring, helbred og motivation. 
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hedsspørgsmål. Fejlprocenten er faldet siden 1996 med de 
største fald i de første to år, jf. tabel III.4. Det må dog be-
mærkes, at ledigheden i Danmark er faldet dramatisk i den 
viste tidsperiode fra 1996. I takt med at færre negative hæn-
delser indtræffer, kan det muligvis forventes, at kvaliteten i 
de enkelte afgørelser stiger. 
 
 
Tabel III.4 A-kassernes fejlprocent i rådighedssager 
 

 Fejl i rådighedssager 
 ---------  Pct.  --------- 
1996 (juli) 24 
1997 (juli) 16 
1998 (juli) 9 
1999 (okt.) 6 
2000 10 
2001 7 
2002 5 
2003 4 
2004 3 
2005 4 

 

Anm.: Tabellen bygger på Arbejdsmarkedsdirektoratets vurdering af en 
stikprøve af a-kassernes rådighedssager. 

Kilde: Arbejdsdirektoratet (2005, 2006). 

 
 
En indikation af effekten af de administrative procedurer 
kan fås fra en sammenligning af kommunernes indplacering 
af ledige i matchgruppekategorier. Matchgrupperne er tænkt 
som et administrativt værktøj til vurdering af de lediges be-
skæftigelsespotentiale, jf. boks III.3. Alle kommuner følger 
disse fælles retningslinier for placeringen i de fem match-
grupper. På trods af at de lediges kompetencer i forskellige 
kommuner ikke er ens, må det derfor forventes, at match-
placeringerne giver lignende resultater på tværs af kommu-
ner. Arbejdsmarkedsstyrelsen (2006) dokumenterer dog 
store forskelle på tværs af kommuner og amter. Blandt 
dagpengemodtagere og andre AF-tilmeldte blev 25 pct. af 
de ledige i Vejle Amt vurderet til matchgruppe 1, mens det 

Store forskelle i 
matchvurderinger 
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tilsvarende tal i Vestsjællands Amt er på 77 pct. Det kan 
ligeledes nævnes, at de tre nabokommuner Gladsaxe, Her-
lev og Rødovre vurderer hhv. 50, 30 og 20 pct. af kontant- 
og starthjælpsmodtagerne som værende arbejdsmarkedspa-
rate (matchgruppe 1-3). En sammenligning af alle kommu-
ner bærer også præg af store forskelle i kommunernes 
kategorisering af kontant- og starthjælpsmodtagere som 
arbejdsmarkedsparate, jf. figur III.11. Variationen er gene-
relt stor, også når nært beliggende kommuner sammenlig-
nes. Mens Holstebro kun klassificerer 9 pct. af kontant- og 
starthjælpsmodtagerne som arbejdsmarkedsparate, så har 
sagsbehandlerne i Maribo vurderet, at 61 pct. af kontant- og 
starthjælpsmodtagerne i kommunen er arbejdsmarkeds-
parate. 
 
 
Figur III.11 Andel af kontant- og starthjælpsmodtagere i 

matchgrupper 1-3 
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Anm.: Tallene er opgjort i juni 2006. Kommunerne er grupperet i amter. 
Den fuldt optrukne linie angiver den gennemsnitlige andel i 
matchgruppe 1 til 3. 10 pct.- og 90 pct.-fraktilen for andelen af 
kontant- og starthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 til 3 er hhv. 22 
pct. og 56 pct. 

Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen (2007a). 

 
 
Ca. 65 pct. af alle kontant- og starthjælpsmodtagere placeres 
i matchkategorierne 3 eller 4, altså randgruppen i forhold til 

Opdeling af  
randgrupper vigtig 
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en kategorisering som arbejdsmarkedsparat.12 I gennemsnit 
udgør matchgruppe 3 over halvdelen af alle arbejdsmar-
kedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Dette pointe-
rer vigtigheden af placeringen af den gruppe kontant- og 
starthjælpsmodtagere, som befinder sig på grænsen mellem 
at være arbejdsmarkedsparat og ikke-arbejdsmarkedsparat. 
 
I en analyse af tilmeldinger til AF sandsynliggøres en be-
tydelig grad af fejlplaceringer af kontant- og starthjælps-
modtagere i forhold til arbejdsmarkedet i 2. kvartal 2006, jf. 
LO (2006b). Mere end en tredjedel af alle kontant- og 
starthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 til 3 var ikke tilmeldt 
AF.13 Omvendt var knap 30 pct. af de kontant- og start-
hjælpsmodtagere, som var tilmeldt AF, placeret i match-
gruppe 4 eller 5, som egentlig er forbeholdt ikke-
arbejdsmarkedsparate.  
 
Konsekvensen af de forkerte indplaceringer af ledige er, at 
personen ikke får den nødvendige assistance til at vende 
tilbage på arbejdsmarkedet, eller at arbejdsmarkedspro-
grammer tildeles personer, som allerede har de nødvendige 
forudsætninger for at deltage i arbejdsstyrken. En forbed-
ring af klassificeringen kan dermed både forbedre målret-
ningen af arbejdsmarkedspolitikken og potentielt reducere 
dens omkostninger. 
 
Der er store og signifikante forskelle i kommunernes succes 
med at få kontanthjælpsmodtagerne i beskæftigelse, jf. 
Arendt mfl. (2004). Sammenholdt med de store forskelle i 
matchklassificeringerne tyder dette på, at forbedringer af de 
administrative procedurer kan øge effektiviteten af det dan-
ske arbejdsmarkedssystem. 
 

 
12) Grunden til, at opgørelsen her ikke svarer til tabel III.3, er, at 

opgørelsestidspunkterne er forskellige, og at kun knap 90 pct. af 
kontanthjælpsmodtagerne i tabel III.3 er blevet indplaceret i en 
matchkategori. 

13) Det må dog bemærkes, at tilmelding til arbejdsformidling foreta-
ges af den ledige selv. 
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I dag bygger vurderingen af de lediges beskæftigelsespoten-
tiale og behov for assistance i høj grad på en individuel vur-
dering fra den enkelte sagsbehandler. Endog meget erfarne 
sagsbehandlere må dog forventes at foretage denne indpla-
cering med udgangspunkt i lokale arbejdsmarkedsforhold 
og andre faktorer, som egentlig ikke er afgørende for den le-
diges arbejdsmarkedsparathed. Der skelnes imidlertid mel-
lem arbejdsmarkedsparathed, som langt hen ad vejen kan 
vurderes objektivt, og risiko for langvarig ledighed, der 
afhænger af mange forskellige forhold. Både i Danmark og i 
en række andre lande har der derfor været overvejelser om – 
og delvis også praktiske afprøvninger af – hjælpemidler til 
arbejdsmarkedsklassificering af ledige, typisk benævnt 
profilering.14 Den grundlæggende idé er, at arbejdsmar-
kedsklassificeringen – f.eks. identifikation af potentielt 
langtidsledige – kan modelleres statistisk, jf. boks III.4. En 
sådan model kan udnytte indsamlet viden fra et meget stort 
antal ledige. Den kan give sagsbehandlerne et ekstra red-
skab til at vurdere den enkelte lediges muligheder og behov 
og har et stort potentiale i forhold til at forbedre vurderingen 
af lediges mulighed for hurtigt at finde beskæftigelse.  
 
I Danmark er der også udviklet værktøjer til profilering af 
langtidsledige, jf. Rosholm mfl. (2006). Modellen forud-
siger risikoen for, at en nyledig stadig er ledig efter 6 måne-
der, hvor sandsynligheden afhænger af individuelle karakte-
ristika, men også af faktorer, der afspejler efterspørgslen 
efter den lediges arbejdskraft (lokal ledighed, kommune-
indikatorer, a-kasse mv.). De finder, at modellen gennem-
snitligt forudsiger de lediges ledighedsudsigter korrekt i 66 
pct. af tilfældene, og vurderer, at inddragelsen af flere 
forklaringsfaktorer vil kunne øge forklaringskraften væsent-
ligt. I 2004 blev den udviklede model en del af AF-
systemets procedurer, et såkaldt job-barometer. Den util-
tænkte anvendelse af modellen til matchplacering af ledige 
– i stedet for til vurdering af risikoen for langtidsledighed – 

 
14) Australien, USA, Sydkorea, Storbritannien, Tyskland og Holland 

anvender eller har testet profileringsmodeller, jf. Fröhlich mfl. 
(2003). I Sverige er man for tiden i gang med at udvikle en model 
til profilering af langtidsledige, jf. Institutet För Arbetsmarknads-
politisk Utvärdering (2007).  

Model til 
beskæftigelses-
vurdering af ledige 

Brug af profilering 
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medførte dog en lav anvendelighed og følgelig en afskaffel-
se af job-barometeret.  
 
 

Boks III.4 Profilering og målretning 
 

Statistiske hjælpemidler har vist sig at kunne bidrage til en forbedret arbejdsmar-
kedspolitik på to områder; profilering af ledige og målretning af opkvalificerings-
forløb til de ledige. De to metoder kan hver for sig eller i kombination indgå som 
værktøjer i sagsbehandlernes arbejde i jobcentrene, jf. Frölich mfl. (2003).  
 
Profilering af ledige er en metode til at forudsige den enkelte lediges beskæftigel-
sespotentiale. Et mål for dette kan f.eks. være sandsynligheden for, at den ledige 
stadig er uden for beskæftigelse efter et halvt år. Til dette formål opstilles en mo-
del, der beskriver dette mål ved hjælp af en lang række forklarende faktorer, så-
som den lediges personlige karakteristika, arbejdsmarkedshistorik, de lokale be-
skæftigelsesmuligheder mv., jf. Rosholm mfl. (2006). Når denne model er valide-
ret på eksisterende registerdata, kan den anvendes til at forudsige nye lediges 
beskæftigelsespotentiale ifølge det opstillede mål. Et muligt resultat kan f.eks. 
være, at den ledige ifølge de medtagne forklaringsfaktorer har en 60 pct. risiko for 
stadig at være ledig om et halvt år. Resultatet af profileringen kan benyttes som et 
input i sagsbehandlerens videre tilrettelæggelse af forløbet for den ledige. Profile-
ringsresultatet kan også direkte udnyttes til at tildele opkvalificeringsforløb til de 
svageste ledige, således at de ledige, der forudsiges at have det laveste beskæfti-
gelsespotentiale, tildeles bestemte opkvalificeringsforløb.a 

 
Målretning af opkvalificeringsforløb er et område, hvor en statistisk model i 
kombination med registerdata kan være behjælpelig i sagsbehandlernes arbejde. 
De gennemsnitlige beskæftigelseseffekter som følge af (hypotetisk) deltagelse i 
hvert af de tilgængelige opkvalificeringsforløb modelleres og estimeres ved hjælp 
af registerdata, jf. Frölich (2006). Muligheden for ikke at deltage i noget opkvali-
ficeringsforløb kan modelleres som et af de mulige forløb. Alternativt anvendes 
modellen kun på ledige med et tilstrækkeligt svagt beskæftigelsespotentiale, f.eks. 
bestemt ud fra en foregående profilering, jf. ovenfor. Den historiske effekt for 
målretningen af opkvalificeringsforløb kan herefter anvendes til at tilrettelægge 
de mest beskæftigelsesrettede opkvalificeringsforløb for den enkelte ledige. 
 
a) Den direkte anvendelse af profileringsresultatet kræver, at de tildelte opkvalificeringsforløb har 

en faktisk effekt, og at ledige med et dårligt beskæftigelsespotentiale, som forudsagt i profile-
ringsresultatet, får relativ større nytte af programmerne. 
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Når de lediges beskæftigelsespotentiale er vurderet, indgår 
passende opkvalificeringsforløb i en målrettet indsats for at 
få ledige tilbage i beskæftigelse. Den ledige kan have behov 
for jobtræning, ordinær uddannelse eller assistance til job-
søgning. Ud fra en model, der beskriver beskæftigelsesef-
fekterne af forskellige opkvalificeringsforløb på baggrund 
af individuelle data, kan der foretages en effektiv allokering 
af opkvalificeringsforløb til de ledige, jf. boks III.4. I 
Schweiz finder Lechner og Smith (2007), at sagsbehandler-
nes allokering af opkvalificeringsforløb omtrent har samme 
effekt på de lediges senere beskæftigelsesgrader, som når 
forløbene tildeles tilfældigt. Brugen af statistiske alloke-
ringsmetoder kan derimod forbedre de lediges beskæftigel-
sesfrekvenser med op til 14 pct. i forhold til sagsbehandler-
nes valg. 
 
Målsætningen med reformen af AF-systemet og dannelsen 
af 91 jobcentre var at skabe en mere ensartet behandling af 
ledige, både på tværs af ydelsestyper og på tværs af kom-
muner og landsdele. Matchgruppeindplaceringer baseret på 
objektive kriterier såsom helbred (fysisk og psykisk) og 
misbrugsproblemer kan sikre en ensartet klassificering af de 
ledige. Brugen af profilering til vurdering af de lediges 
risiko for langvarig ledighed og anvendelsen af statistiske 
værktøjer til udvælgelse af passende opkvalificeringsforløb 
kan bidrage til at udnytte ressourcerne i arbejdsmarkedspo-
litikken bedst muligt. 
 
Økonomiske virkemidler i beskæftigelsespolitikken 
 
Ud fra en rent økonomisk betragtning – dvs. når der ses bort 
fra eventuelle rådighedskrav, forventning om aktivering, 
helbredsmæssige forhindringer mv. – må det forventes, at et 
job accepteres, hvis den enkelte finder det mere fordelagtigt 
at være i beskæftigelse end at være ledig. Beslutningen om 
at søge og acceptere arbejde bestemmes således både af 
aflønningen i arbejde – typisk en funktion af løn og beskat-
ning – og af niveau og varighed af de offentlige ydelser, 
man modtager som ledig. 
 

Statistisk  
værktøj til udvalg 
af opkvalificerings-
forløb 

Værktøjer kan 
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behandling af 
ledige 

Økonomisk 
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Effekten af ændringer i de økonomiske rammevilkår for 
arbejde opdeles typisk i tre effekter: 
 

• Personer, der allerede er i arbejde, kan ændre deres 
timeantal – timeffekten  

• Ledige kan komme i beskæftigelse – ledighedsef-
fekten 

• Personer uden for arbejdsmarkedet kan komme ind 
i arbejdsstyrken – deltagelseseffekten.  

 
Ud fra kapitlets fokus på den aktive arbejdsmarkedspolitik 
og ledigheden fokuseres der i nærværende underafsnit på 
ledigheds- og deltagelseseffekten. Der ses således bort fra 
ændringer i arbejdstiden for personer, der er i arbejde. 
Denne rapport ser ikke nærmere på beskatning af arbejds-
indkomst som et virkemiddel i beskæftigelsespolitikken, da 
Det Økonomiske Råd tidligere har behandlet dette, jf. Det 
Økonomiske Råd (2001) og Det Økonomiske Råd (2004). 
 
Niveauet for dagpenge og anden understøttelse påvirker 
lønkravet for de ledige. Alt andet lige medfører et fald i 
dagpengeniveauet, at en arbejdstager sænker sit lønkrav og 
øger sin jobsøgning, da det bliver mindre attraktivt at være 
på dagpenge.15 En reduktion i dagpengeniveauet på 10 pct. 
medfører således et fald i ledighedsprocenten på 2 pct.point 
ifølge en estimeret lønrelation for årene 1971-2005, jf. bilag 
III.5. På registerdata for 1981-1990 finder Christensen mfl. 
(2000), at en 10 pct. reduktion i dagpengeniveauet medfører 
et fald i ledigheden på 1,2 pct.point.  
 
De svenske og norske arbejdsmarkedssystemer ligner på 
mange punkter det danske. Carling mfl. (2001) finder for 
svenske forsikrede ledige, at nedsættelsen af kom-
pensationsgraden i Sverige fra 80 til 75 pct. pr. 1. januar 
1996 øgede sandsynligheden for at komme i arbejde med 

 
15) Reduktionen i lønkravet må dog antages at være mindre end 

nedsættelsen af dagpengeniveauet, da den enkelte fordeler effek-
ten af dagpengenedsættelsen både på kortere ledighed og på lave-
re indkomst, jf. Rosholm (2006). 
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omkring 10 pct.16 Røed og Zhang (2005) estimerer en 
model for norske ledige, hvor de inkluderer afgangsmulig-
heder både til beskæftigelse, jobtræning, sygedagpenge eller 
tab af dagpenge (pga. sanktioner eller udløb af rettighed). I 
denne rige modelramme finder de, at en 10 pct. stigning i 
kompensationsgraden medfører et fald på 6,5 pct. i afgangs-
raten til beskæftigelse. 
 
Der er imidlertid en sammenhæng mellem effektiviteten af 
økonomiske og ikke-økonomiske instrumenter. Alt andet 
lige må det forventes, at den faktiske effekt af økonomiske 
incitamenter på den enkeltes adfærd begrænses af en vel-
fungerende aktiv arbejdsmarkedspolitik, hvor den ledige 
skal være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for arbejds-
markedet tidligt i ledighedsforløbet. 
 
En lavere dagpengesats reducerer gennem lavere lønkrav fra 
de ledige også det gennemsnitlige lønniveau og øger der-
med potentielt lønspredningen. Det kan føre til et generelt 
højere niveau for beskæftigelsen og bidrage til at sikre, at 
flere med et lavt kvalifikationsniveau bliver i stand til at 
honorere de krav, som stilles for at opnå de laveste lønnin-
ger.  
 
Det er imidlertid også en risiko for, at en reduceret dagpen-
gesats mindsker arbejdsstyrken, primært ved at andre typer 
overførselsindkomster uden for arbejdsmarkedet bliver me-
re attraktive. Nickell og Layard (1999) finder på tværs af 20 
OECD-lande, at et reduceret dagpengeniveau mindsker le-
digheden, men ikke påvirker beskæftigelsesfrekvensen. De 
fortolker dette som et tegn på, at et lavere dagpengeniveau 
gør deltagelsen på arbejdsmarkedet mindre attraktivt. Denne 
effekt udligner omtrent effekten på ledigheden, så beskæfti-
gelsesfrekvensen forbliver uændret. Bevægelsen ind og ud 
af arbejdsstyrken som følge af ændringer i dagpengeniveau-
et er i det danske system imidlertid reduceret ved, at ni-
veauerne af en række overførselsindkomster bestemmes 
relativt til den maksimale dagpengesats. 
 
16) Kompensationsgraden er det relative forhold mellem den dispo-

nible indkomst under ledighed og i beskæftigelse. Et fald i dag-
pengeniveauet medfører derfor også et fald i kompensationsgra-
den. 
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Det danske arbejdsmarked har en trinvist aftagende ydel-
sesprofil for ledige. Dagpenge kan oppebæres i en periode 
på op til fire år, hvorefter dagpengeretten bortfalder, og per-
sonen overgår til den lavere kontanthjælp. Efter seks må-
neder på kontanthjælp får reglerne om kontanthjælpsloftet 
virkning for personer, der er gift, og hvor begge parter mod-
tager kontanthjælp, og niveauet for kontanthjælpen falder. 
Danmark har en meget lang dagpengeperiode sammenlignet 
med de andre nordiske lande, jf. figur III.12. I Sverige er 
dagpengeretten som udgangspunkt 60 uger, mens den i 
Norge og Finland er på omkring to år.17 
 
 
Figur III.12 Dagpengerettens varighed i de nordiske lande 
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Varigheden af dagpengeretten kan påvirke ledigheden, da 
en kortere dagpengeperiode bl.a. kan forventes at øge den 
enkelte lediges jobsøgeintensitet, jf. Hunt (1995) og Steiner 
(2000). De finder f.eks., at længden af understøttelsesperio-
den påvirker den gennemsnitlige varighed af ledighed i 
Tyskland. Lalive og Zweimüller (2004) analyserer en 
forlængelse af dagpengeperioden i Østrig fra ½ til 4 år 
mellem 1988 og 1993 og finder, at overgangen fra ledighed 
til beskæftigelse faldt med gennemsnitlig ca. 17 pct. ved 
udvidelsen af dagpengeperioden i 1988. Da dagpengeperio-
 
17) Efter 40 uger nedsættes kompensationsgraden i Sverige fra 80 til 

70 pct. 

Aftagende 
ydelsesprofil i 
ledighed 

Længden af 
dagpengeperiode 
påvirker afgang til 
beskæftigelse 
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den blev forkortet igen i 1993 steg overgangen til beskæfti-
gelse igen i tilsvarende omfang. 
 
Mod afslutningen af dagpengeperioden vil de økonomiske 
konsekvenser af fortsat at være ledig vokse, da det umiddel-
bare forsørgelsesalternativ som ledig er kontanthjælp, som 
typisk er lavere end dagpengene, og som for gifte afhænger 
af ægtefællens indkomst.18 Dette kan motivere den ledige til 
at gøre sin jobsøgning bredere og mere intensiv. Erfarings-
mæssigt gør a-kasserne samtidig en ekstraordinær stor ind-
sats for at hjælpe deres medlemmer i beskæftigelse igen, når 
dagpengeretten er ved at udløbe. Det er empirisk belyst, at 
ydelsesnedgangen ved ophør af dagpenge øger overgangen 
til arbejde for ledige. Indenfor de sidste tre år med dagpen-
geret kan der observeres en markant stigning i afgangen til 
beskæftigelse forud for udløb af dagpengeperioden, jf. figur 
III.13. Afgrænsningen til de sidste tre år er valgt, da dette 
omfatter den såkaldte aktivperiode, som har været af uænd-
ret længde i det analyserede tidsrum. Det er dog bemærkel-
sesværdigt, at stigningen i afgangsraten ved udløb af dag-
pengeretten forekommer såvel i perioden 1996-2003, hvor 
den samlede dagpengeperiode blev forkortet fra syv til fire 
år, og i perioden 2000-06, hvor der ikke har været ændrin-
ger i dagpengerettens længde siden 2001. Det er således 
ikke varigheden af ledigheden i sig selv, der øger afgangsra-
ten, men det faktum, at dagpengeretten ophører, der er den 
udløsende faktor. 
 
 

 
18) Modtagelse af kontanthjælp er desuden betinget på størrelsen af 

formue. 

Ydelsesnedgang 
øger overgang til 
beskæftigelse 
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Figur III.13 Afgang fra ledighed/aktivering til selvforsørgelse i de sidste tre år 
med dagpengeret 
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Anm.: Opgørelsen omfatter 30-49-årige forsikrede ledige, der påbegynder deres aktivperiode i analy-
seperioden. Personer, der er på overgangsydelse, førtidspension, skånejob eller døde, er sorteret 
fra. Afgang til selvforsørgelse defineres som fire på hinanden følgende uger uden offentlig 
forsørgelse eller med SU. 

Kilde: Velfærdskommissionen (2006) vedr. 1996-2003 og oplysninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsen
vedr. 2000-06. 

 
 
Den kontinuerlige afgang til beskæftigelse og den stigende 
søgeintensitet mod afslutningen af dagpengeperioden inde-
bærer, at antallet af forsikrede ledige er kraftigt aftagende 
med dagpengeancienniteten, jf. tabel III.5. Blandt de ledige 
i oktober 2006 havde halvdelen en dagpengeanciennitet 
under et år, og 8 pct. af de ledige og aktiverede havde en 
dagpengeanciennitet på mere end tre år.19 
 

 
19) Ledige med dagpengeanciennitet over fire år er på overgangs-

ordninger og medregnes derfor ikke. 

Få ledige med høj 
dagpenge-
anciennitet 
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Tabel III.5 Fordeling af dagpengeanciennitet for ledige 
og aktiverede i oktober 2006 

 

 Antal personer Pct. 
Under ½ år 48.774 33 
½ -1 år 26.672 18 
1 - 1½ år 19.674 13 
1½ - 2 år 14.460 10 
2 - 2½ år 12.301 8 
2½ - 3 år 9.227 6 
3 - 3½ år 7.255 5 
3½ - 4 år 5.136 3 
Over 4 år 6.403 4 
I alt 149.902 100 
 

Anm.: Opgørelsen omfatter alle berørte forsikrede ledige i oktober 2006. 
Opdelingen på ledige og aktiverede er foretaget ud fra tilstanden i 
uge 43 eller seneste uge, hvor de har været enten ledige eller 
aktiveret. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
En aftagende profil for ydelser under ledighed – hvor både 
det maksimale ydelsesniveau og kompensationsgraden i 
forhold til den sidste løn er afgørende – kan tilskynde til en 
øget søgeintensitet allerede i et tidligere stadie af dagpenge-
perioden. En omlægning af en ensartet dagpengesats til en 
faldende profil kan under visse antagelser medføre vel-
færdsforbedringer, jf. Frederiksson og Holmlund (2001) 
samt Kreiner og Whitta-Jacobsen (2002). Andre lande har et 
gradvist aftagende dagpengeniveau i takt med ledigheds-
længden. Eksempelvis indførte Sverige i forbindelse med 
regeringsskiftet i 2006 en faldende profil for kompensati-
onsgraden.  
 
Ændringer i dagpengesystemet skal dog tage højde for fri-
villigheden i den danske arbejdsløshedsforsikring, jf. dis-
kussionen i indledningen af dette afsnit. Ændringer skal der-
for eventuelt være ledsaget af ændringer i a-kassekontin-
gentet, så det svarer til det forventede afkast fra ledigheds-
forsikringen. Indførelsen af efterlønnen har dog øget forsik-

Ydelsesnedgang 
øger søgeintensitet 

Ændringer i dag-
pengesystemet må 
tage hensyn til 
frivillighed 
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ringsværdien af dagpengesystemet, da efterlønnen er betin-
get på medlemskab af en a-kasse. 
 
Flere OECD-lande har venteperioder mellem opsigelse/af-
skedigelse og modtagelse af dagpenge, hvor den ledige en-
ten ikke modtager dagpenge (karensdage), eller hvor ar-
bejdsgiveren skal betale dagpenge (godtgørelsesdage, G-
dage). Karensdagene mindsker incitamentet til frivilligt at 
overgå til ledighed, mens G-dage skal begrænse virksomhe-
dernes utilsigtede brug af dagpengesystemet i forbindelse 
med midlertidige hjemsendelser af forsikrede ledige. 
 
De styrkede rådighedskrav og den intensiverede kontakt 
efter år 2000, jf. boks III.2, samt den gode konjunktursitua-
tion kan forventes at have en negativ effekt på midlertidige 
hjemsendelser, da arbejdstagere “risikerer” at blive anvist 
andet arbejde, og arbejdsgivere “risikerer” ikke at kunne 
genansætte den hjemsendte arbejdskraft.  
 
Karens- og G-dage indebærer en forskydning af dagpenge-
betalingen til hhv. arbejdstageren og arbejdsgiveren. Æn-
dringer i ordningerne kan derfor have afledte effekter på an-
dre dele af det danske arbejdsmarkedssystem. Flere karens-
dage forringer f.eks. forsikringsværdien af dagpenge-
systemet for arbejdstageren, mens flere G-dage forringer 
fleksibiliteten for arbejdsgiveren.  
  
Fra 1. januar 2004 indførtes et kontanthjælpsloft for ægte-
par, hvor begge parter er på kontanthjælp, jf. afsnit III.2. I 
en sammenligning af overgangsraterne fra kontanthjælp til 
selvforsørgelse før og efter 2004 finder Beskæftigelsesmini-
steriet (2005b) tegn på, at der er flere, som forlader kontant-
hjælpen omkring det tidspunkt, hvor loftet træder i kraft. 
Graversen (2006) finder en lille positiv, men ikke statistisk 
signifikant beskæftigelseseffekt af kontanthjælpsloftet. En 
entydig evaluering af indgreb på kontanthjælpsområdet 
besværliggøres af, at gruppen af kontanthjælpsmodtagere er 
meget uensartet og f.eks. både dækker unge ledige uden 
arbejdsmarkedsanciennitet og langvarigt ledige. 
 
Som et økonomisk incitament til at få flere indvan-
drere/flygtninge integreret på arbejdsmarkedet blev intro-

Udbredte  
venteperioder  
for dagpenge 

Rådighedskrav  
kan reducere 
midlertidige 
hjemsendelser 

Ændringer i 
karens- og G-dage 
har afledte effekter 

Begrænset effekt af 
kontanthjælpsloft 

Sen beskæftigelses-
effekt af starthjælp 
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duktionsydelsen nedsat i 2002, jf. afsnit III.2. Denne lavere 
integrationsydelse kaldes blot for “starthjælp”. Starthjælpen 
påvirker stort set ikke flygtninges sandsynlighed for at få 
beskæftigelse de første to år, de tilbringer i Danmark, jf. 
Rosholm og Vejlin (2007). For personer med mere end to 
års ophold betyder starthjælpen dog en klar stigning i tilbø-
jeligheden til at få beskæftigelse. Inden for det første års 
ophold ophører en gruppe af flygtningene dog med at mod-
tage starthjælp, uden at de kommer i beskæftigelse. Det 
vises i analysen, at denne gruppe efterfølgende har en 
lignende eller lavere afgangsrate til beskæftigelse sammen-
lignet med flygtninge, der modtager overførsler, til trods for 
at den økonomiske gevinst ved beskæftigelse er højere. 
Arbejdsmarkedsdirektoratet (2007c) og Huynh mfl. (2007) 
har ligeledes analyseret starthjælpens effekt på afgangen fra 
ledighed, og de finder gennemgående positive effekter. 
Førstnævnte studie tager dog ikke højde for, at tab af start-
hjælp ikke er ensbetydende med beskæftigelse, og ser bort 
fra kalendertidseffekter, der alt andet lige har betydet, at alle 
flygtninge som følge af et forbedret arbejdsmarked og mere 
systematiske og arbejdsrettede introduktionsforløb har 
bedre beskæftigelsesmuligheder. Huynh mfl. (2007) betrag-
ter en bredere population af flygtninge og analyserer snarere 
beskæftigelsesgraden end tiden indtil første job. Endvidere 
anvendes andre data og metoder. 
 
 
III.4 Aktiveringspolitikkens påvirkning af be-
skæftigelse og løn 
 
Aktiveringens formål er at hjælpe ledige i beskæftigelse. 
Det sker igennem forskellige aktiveringstilbud til de ledige, 
som skal opkvalificere de lediges kompetencer, således at 
de passer bedre til efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Ak-
tiveringstilbudene varierer mht. omfang, form og varighed.  
 
Aktiveringstilbud kan opdeles i fire typer: privat jobtræning, 
offentlig jobtræning, uddannelse og anden aktivering, jf. 
tabel III.6 og Geerdsen og Geerdsen (2006): 
 

• Jobtræning har som formål at genoptræne den ledi-
ge, så vedkommende selv kan opnå ordinær beskæf-

Aktiveringen skal 
hjælpe ledige i 
beskæftigelse 

Aktivering kan 
inddeles i fire typer 
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tigelse. Det kan foregå hos en privat eller offentlig 
arbejdsgiver. Ca. 10 pct. af de aktiverede deltager i 
privat jobtræning, og ca. 15 pct. deltager i offentlig 
jobtræning. Forløbene varer i gennemsnit ca. et 
halvt år 

• Uddannelsesaktivering skal udvikle og opkvalifice-
re den lediges kompetencer i forhold til konkrete 
behov på arbejdsmarkedet. Uddannelsesaktivering 
består af erhvervsrettede uddannelser, såsom AMU-
kurser og diplomuddannelser, og uddannelse i det 
generelle uddannelsessystem, såsom uddannelse i 
VUC-regi og videregående uddannelser. Uddannel-
sesaktivering er den mest anvendte aktiveringstype 
og varer i gennemsnit knap et halvt år 

• Anden aktivering indeholder de resterende aktive-
ringsformer, hvis indhold og sammensætning histo-
risk har varieret meget  

 
Effekten af aktivering varierer over ledighedsforløbet. Det 
er derfor hensigtsmæssigt at skelne mellem fire effekter af 
aktivering: en sorterings-, motivations-, fastholdelses- og 
opkvalificeringseffekt: 
   

• Sorteringseffekten indebærer, at personer i beskæf-
tigelse eller uden for arbejdsstyrken fravælger le-
dighed, fordi ledighed med rådighedsforpligtigelse 
er mindre attraktivt end beskæftigelse eller anden 
forsørgelse  

• Motivationseffekten viser sig ved, at udsigten til at 
skulle deltage i aktivering motiverer ledige til at 
finde et arbejde 

• Fastholdelseseffekten opstår, fordi deltagere i akti-
veringsforløbene bliver fastholdt i ledighed, da de 
ikke i samme grad fokuserer på at komme i beskæf-
tigelse som før og efter aktiveringsperioden 

• Opkvalificeringseffekten består i, at aktivering kan 
øge de lediges kvalifikationer og øge deres mulig-
hed for at komme i beskæftigelse 

Aktivering har  
fire effekter  
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Tabel III.6 Fordeling og varighed af aktiveringstyper for forsikrede ledige i første 
uge af hhv. 1995, 1998, 2001 og medio 2003 

 

 1995 1998 2001 2003 
Fordeling af aktivering    ------------------  Pct.  ------------------ 
Privat jobtræning 13 10 7 9 
Offentlig jobtræning 33 17 13 16 
Uddannelse 33 56 69 52 
Anden aktivering 20 18 11 23 
   Individuel jobtræning 4 4 4 1 
   Etableringsydelse 8 2 0 0 
   Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb 5 4 1 2 
   Vejlednings- og intro.forløb 0 0 1 9 
   Særligt aktiverende forløb 1 2 2 2 
   Puljejob 3 6 0 0 
   Øvrig anden aktivering b) 0 0 2 10 
Varighed af aktivering a)       ----  Gennemsnitligt antal uger  ---- 
Privat jobtræning 26 23 25 27 
Offentlig jobtræning 34 36 30 26 
Uddannelse 23 21 18 17 
Anden aktivering 56 32 19 18 
   Individuel jobtræning 24 25 20 18 
   Etableringsydelse 100 57 $ $ 
   Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb 13 14 23 16 
   Vejlednings- og intro.forløb $ $ 12 5 
   Særligt aktiverende forløb 16 15 20 10 
   Puljejob 67 43 $ $ 
   Øvrig anden aktivering b) $ $ 19 8 

 

a) Tallene angiver den gennemsnitlige varighed af både afbrudte og fuldførte aktiveringsforløb. 
b) Øvrig anden aktivering omfatter bl.a. intensiv jobsøgning, særligt tilrettelagte projekter og

korte afklaringsforløb. 
Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata. 
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Effekterne indtræffer på forskellige tidspunkter i ledigheds-
forløbet.20 Motivationseffekten finder sted fra ledigheds-
periodens start, til de ledige skal aktiveres, og den påvirker 
alle ledige. Fastholdelseseffekten forekommer under aktive-
ringen. Opkvalificeringseffekten vedrører de ledige, som 
har været i aktivering, og indtræffer efter afsluttede aktive-
ringsforløb.  
 
Afsnittet fokuserer kun på ledige, som er dagpengeberetti-
gede, og omfatter dermed ikke arbejdsmarkedsparate kon-
tanthjælpsmodtagere, da dagpengemodtagere udgør den 
største gruppe af alle ledige. Endvidere er der større viden 
om denne gruppe, da registeroplysningerne har højere kva-
litet. Der fokuseres ligeledes kun på motivations-, fasthol-
delses- og opkvalificeringseffekten for ledige, dvs. sorte-
ringseffekten beregnes ikke.  
 
I det følgende foretages analyser af motivationseffekten. 
Dernæst præsenteres resultater fra analyser af fastholdelses- 
og opkvalificeringseffekten på beskæftigelse og løn. De 
sidstnævnte analyser er en udvidelse og en opdatering af 
lignende beregninger i Det Økonomiske Råd (2002) og 
Jespersen mfl. (2004). 
 
Motivationseffekt 
 
Ledige skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at 
modtage dagpenge. Dette indebærer bl.a., at de skal deltage 
i møder med sagsbehandlere, deltage i aktivering og tage 
imod tilbud om rimeligt arbejde. Deltagelse i møder, aktive-
ring m.m. er forbundet med tab af fritid og handlefrihed for 
den ledige. Udsigten hertil kan øge den lediges motivation 
til at søge ordinær beskæftigelse. Dette benævnes motivati-
onseffekten. 
 
En række danske og udenlandske undersøgelser finder en 
positiv motivationseffekt af aktivering, jf. oversigten i Bjørn 

 
20) Sorteringseffekten indtræffer før ledighed (reduceret sandsynlig-

hed for ledighed), og fra ledighedsperiodens start til de ledige 
skal aktiveres (øget sandsynlighed for at trække sig ud af arbejds-
styrken). 

Effekterne 
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tidspunkter 
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Motivationseffekt 
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mfl. (2004). Resultatet er fundet for forskellige længder, 
intensiteter og starttidspunkter af aktiveringsforløb.  
I nærværende analyse af motivationseffekten tages der 
udgangspunkt i alle nyledige dagpengemodtagere, som er 
mellem 25 og 50 år.21 Der foretages to analyser: en analyse 
for nyledige i 2000 og 2001 og en analyse for nyledige i 
perioden juli 2003 til juni 2004. Der udføres to analyser, 
fordi reglerne for aktivering har ændret sig mellem de to 
perioder, jf. afsnit III.2, hvilket har indflydelse på aktive-
ringsomfanget. Ændringerne i reglerne og aktiveringsom-
fanget kan tænkes at have en indflydelse på størrelsen af 
motivationseffekten. 
 
En større andel af nyledige i 2003 og 2004 aktiveres end i 
2000 og 2001. Dette udspiller sig især efter et halvt års 
ledighed, hvor sandsynligheden for at blive aktiveret er 20 
pct. i 2003 og 2004 og 10 pct. i 2000 og 2001, jf. tabel III.7.  
 
Fra 1. juli 2003 blev reglerne for aktivering ændret. Før 
dette tidspunkt var der ikke ret og pligt til aktivering i det 
første år af ledighedsperioden. Herefter indførtes en mulig-
hed for en tidlig indsats, jf. figur III.6. Det ses ved, at 20 
pct. af de aktiverede nyledige i 2000 og 2001 aktiveres i uge 
27-52 af ledighedsforløbet, hvorimod dette gælder for 34 
pct. af de aktiverede nyledige i 2003 og 2004. 
 
 

 
21) Nyledige dagpengemodtagere har påbegyndt deres ledighedsfor-

løb i den målte periode, samtidig med at de har fire års dagpenge-
ret foran sig. 

Udgangspunkt i 
nyledige dagpenge-
modtagere 

Flere aktiveres 
efter 1. juli 2003 
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Tabel III.7 Varighed af ledighedsforløb og tidspunkt for aktivering for forsikrede 
nyledige  

 

 1-4 uger 5-13 
uger 

14-26 
uger 

27-52 
uger 

Over 1 
år 

I alt 

   -------------------------------  Pct.  ----------------------------- 
2000 og 2001  
Varighed af ledighed 
for de ikke-aktiverede 

25 34 20 16 6 100 

Varighed af ledighed 
for de aktiverede a) 

1 4 9 18 68 100 

Tidspunkt for aktivering 
for de aktiverede 

12 15 14 20 38 100 

Antal aktiverede i 
forhold til antal ledige b) 

2 3 4 10 38 - 

       
2003 og 2004 c)       
Varighed af ledighed 
for de ikke-aktiverede 

21 34 23 18 4 100 

Varighed af ledighed 
for de aktiverede a) 

4 4 8 21 63 100 

Tidspunkt for aktivering 
for de aktiverede 

12 10 18 34 27 100 

Antal aktiverede i 
forhold til antal ledige b) 

2 3 7 20 31 - 

 

a) Varigheden af ledighedsperioden er inkl. aktiveringsperioden. 
b) Tallene angiver forholdet mellem antal aktiverede i de pågældende uger og antal ledige ved

periodens start. 
c) Perioden er fra 1. juli 2003 til 30. juni 2004. 
Anm.: I 2000 og 2001 udgør de aktiverede 15 pct. af de ledige, og i 2003 og 2004 udgør de aktiverede 

20 pct. af de ledige. Den gennemsnitlige varighed af ledighedsperioden for alle ledige er 24 
uger i begge perioder. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Ledige har en stigende sandsynlighed for at blive aktiveret, 
jo længere tid de er ledige. De ledige har ca. 2 pct. sandsyn-
lighed for at blive aktiveret i de første fire uger af ledig-
hedsperioden, mens ledige med en ledighedsperiode over et 
år har hhv. 31 pct. og 38 pct. sandsynlighed for at blive 
aktiveret, afhængigt af hvilket år der betragtes.  
 
Motivationseffekten af aktivering bestemmes ved at bereg-
ne, hvor mange ekstra ledige der kommer i beskæftigelse 
som følge af udsigten til at deltage i aktivering. Dette gøres 
ved hjælp af en varighedsmodel estimeret på basis af regi-
sterdata, jf. boks III.5 og III.6. Motivationseffekten må især 
forventes at påvirke afgangen fra ledighed til beskæftigelse 
tæt på tidspunktet for mulig aktivering. I analysen kontrolle-
res der for faktorer, som ud over aktivering har indflydelse 
på sandsynligheden for at komme i beskæftigelse, f.eks. 
køn, alder og uddannelse.  
 

2 pct. 
straksaktiveres 

Motivationseffekt: 
Beskæftigelse før 
aktivering 
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Boks III.5 Registerdata og forløbshistorie 
 

Analyserne i dette afsnit bygger på registerbaserede forløbshistorier for en 10 pct. 
stikprøve af den danske befolkning over 18 år for årene 1988-2005. Der er hentet 
en række oplysninger om alder, køn, uddannelse m.m. fra den integrerede data-
base for arbejdsmarkedsforskning (IDA) i Danmarks Statistik. Dertil er koblet 
oplysninger om indkomster fra Danmarks Statistiks indkomstregister. Derudover 
er der tilknyttet information fra Arbejdsmarkedsstyrelsens database (AMANDA), 
om hvornår dagpengemodtagere holder eller skal holde møder med en sagsbe-
handler i perioden 2000-05. For hvert enkelt individ i stikprøven er der desuden 
konstrueret forløbshistorier, sådan at der på ethvert tidspunkt er oplysning om, 
hvilken arbejdsmarkedstilstand individet befinder sig i. Disse arbejdsmarkedsfor-
løb er dannet med udgangspunkt i fire forskellige registre. 
 
I Arbejdsmarkedsstyrelsens centrale register for arbejdsmarkedsstatistik (CRAM) 
findes oplysninger om ugentlige ledighedsgrader og ledighedsårsager for arbejds-
løshedsforsikrede dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, og på bag-
grund heraf kan arbejdsløshedsperioder konstrueres.  
 
Personer, hvor hovedbeskæftigelsen er AF-aktivering, eller som modtager orlovs-
ydelse eller efterløn, indgår ikke i CRAM-statistikken, men opgøres i stedet i 
Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (AMFORA). Der er oplysning om, hvil-
ken foranstaltning personen er i samt start- og slutdato for foranstaltningen for pe-
rioden 1994-2005. 
 
Arbejdsmarkedstilstande, der ikke er oplysninger om i CRAM og AMFORA, 
omfatter f.eks. perioder på barselsdagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, revali-
dering og førtidspension. Månedsfordelte oplysninger herom er hentet fra Sam-
menhængende socialstatistik (SHS) for perioden 1994-2005. 
 
Oplysninger om beskæftigelsesforløb er hentet fra det Centrale oplysningsregister 
(CON). Der er information om start- og slutdato for alle personers ansættelser. 
Desuden er der oplysninger om løn og ATP. 
 
I de tilfælde, hvor de forskellige registre giver modstridende oplysninger om, 
hvilken arbejdsmarkedstilstand individet er i, f.eks. som følge af dobbeltregistre-
ring, er der foretaget en prioritering mellem registrene. Registrenes oplysninger er 
generelt prioriteret i rækkefølgen CRAM, SHS, AMFORA, CON. 
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Boks III.6  Model til at beregne motivationseffekt 
 

Modellen til at beregne motivationseffekten er inspireret af Rosholm og Svarer 
(2004). Modellen er udvidet i forhold til Rosholm og Svarers analyse ved at in-
kludere information om møder mellem AF-sagsbehandleren og de ledige. Møder-
ne kan være med til at forudsige nært forestående aktivering. Analysen er yderli-
gere udført på et andet datasæt og for en anden periode. 
 
Motivationseffekten beregnes med udgangspunkt i, at lediges forventning, om at 
de skal deltage i aktivering engang i fremtiden, forkorter varigheden af ledigheds-
perioden – adfærdsændringen forventes allerede at ske fra første ledighedsdag. Et 
muligt mål for de lediges forventning om at blive aktiveret er individernes sand-
synlighed for at blive aktiverede, som kan fastlægges i en statistisk model. 
 
Ved at inkludere sandsynligheden for at blive aktiveret i en anden statistisk mo-
del, som beregner sandsynligheden for at komme ud af ledighed til beskæftigelse, 
vil man få et udtryk for, hvordan udsigten for at komme i aktivering påvirker de 
lediges sandsynlighed for at komme i beskæftigelse.  
 
Sandsynligheden for at blive aktiveret og sandsynligheden for at komme i beskæf-
tigelse beregnes i en varighedsmodel, jf. boks II.2 i Det Økonomiske Råd 
(2006b). I varighedsmodellen fokuseres der på overgangssandsynligheder, der 
angiver sandsynligheden for at overgå fra en bestemt tilstand til en anden bestemt 
tilstand på et bestemt tidspunkt, givet at individet har været i den oprindelige 
tilstand indtil tidspunktet. I analysen måles således sandsynligheden for at overgå 
fra ledighed til beskæftigelse efter et bestemt antal uger i ledighed. 
 
En overgang fra ledighed til beskæftigelse registreres, hvis personen finder be-
skæftigelse i mere end tre sammenhængende uger. Hvis ledighedsforløb afbrydes 
af en anden tilstand i tre uger eller kortere, defineres tilstanden fortsat som ledig-
hed. 
 
Modellen tager højde for, at forskellige personer har forskellige beskæftigelses-
sandsynligheder ved at inkludere individernes socioøkonomiske karakteristika 
som forklarende variable. 
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I analysen beregnes sandsynligheden for afgang fra ledig-
hed til beskæftigelse for en referenceperson, jf. anmærknin-
gen til figur III.14. For begge analyseperioder er sandsyn-
ligheden aftagende i hele det målte ledighedsforløb og 
falder kraftigere i starten af ledighedsforløbet end senere, jf. 
figur III.14. Det betyder, at jo længere tid man har været 
ledig, jo sværere er det at finde beskæftigelse. Personer, 
som bliver nyledige i 2003 og 2004, har en anelse højere 
sandsynlighed for at komme i beskæftigelse end personer, 
som bliver nyledige i 2000 og 2001. 
 
 
Figur III.14 Sandsynlighed for afgang fra ledighed til 

beskæftigelse for en referenceperson 
Figur  
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Anm.: Perioden 2003 og 2004 er perioden fra 1. juli 2003 til 30. juni 

2004. Beregningen er for nyledige dagpengemodtagere på 25-50 
år. Referencepersonen har følgende karakteristika: mand, ugift, 
25-34 år, ingen børn, faglært uddannelse, 10 års erhvervserfaring, 
dansk statsborger, bopæl i København eller Frederiksberg 
Kommune, fået sygedagpenge i to dage i hvert af de to år før 
ledighedsforløbet, fået offentlig forsørgelse i ti dage i hvert af de 
fire år før ledighedsforløbet og ikke deltaget i nogen samtaler 
med en sagsbehandler. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
 
 

Flere i job  
i starten af 
ledighedsperioden 
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Referencepersonens gennemsnitlige ugentlige sandsynlig-
hed for at komme i beskæftigelse er hhv. 2,9 pct. og 3,5 pct. 
i analyserne vedrørende 2000-01 og 2003-04. Hvis personen 
har andre karakteristika, vil sandsynligheden også ændre 
sig, jf. tabel III.8. Den gennemsnitlige sandsynlighed for at 
komme i beskæftigelse er f.eks. 0,3 pct.point lavere i analy-
sen for 2003-04, hvis referencepersonen har børn. Sandsyn-
ligheden for at komme i beskæftigelse er lavere, jo ældre al-
dersgruppe personen tilhører. Ligeledes er der en tendens 
til, at sandsynligheden for overgang til beskæftigelse mind-
skes, hvis referencepersonen har en mellemlang eller lang 
videregående uddannelse i stedet for en faglært uddannelse. 
Sandsynligheden vil endvidere være lavere, jo flere dage 
den ledige har været på offentlig forsørgelse forud for le-
dighedsperioden.  
 
I analyserne findes der en statistisk signifikant motivations-
effekt. Effekten er på ¾ uge for nyledige i både 2000-01 og 
2003-04. Udsigten til aktivering får således flere ledige i 
beskæftigelse og reducerer den gennemsnitlige længde af 
ledighedsperioden med knap en uge.  
 
Den fundne motivationseffekt svarer ret præcist til resulta-
terne i studiet af Rosholm og Svarer (2003), som finder en 
motivationseffekt på knap to uger for mænd og nul uger for 
kvinder. I indeværende studie fastlægges motivationseffek-
ten ikke separat for mænd og kvinder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jo yngre, jo større 
sandsynlighed for 
at komme i 
beskæftigelse 

Motivationseffekt 
på knap en uge 

Sammenligning 
med andre 
resultater 
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Tabel III.8 Gennemsnitlige effekter af karakteristika på den ugentlige sandsynlig-
hed for at komme i beskæftigelse for forsikrede nyledige 

 

 2000 og 2001 2003 og 2004 

 -------------  Pct.  ------------- 
Gns. ugentlig sandsynlighed for referenceperson 2,9 3,5 
 ----------  Pct.point  ---------- 
Kvinde (-0,4) (-0,3) 
35-39 år -0,6 -0,6 
40-44 år -0,5 -0,8 
Over 45 år (-0,8) (-1,2) 
Gift -0,1 0,0 
Børn -0,1 -0,3 
Grundskole uddannelse (-0,6) -0,8 
Gymnasial uddannelse (-0,1) (-0,6) 
Kort videregående uddannelse (-0,3) (-0,4) 
Mellemlang videregående uddannelse -0,1 0,1 
Lang videregående uddannelse -0,4 -0,5 
Statsborgerskab i et OECD-land -0,8 -0,8 
Statsborgerskab i et ikke-OECD-land (-1,1) (-1,2) 
Bopæl i en storby (ekskl. Kbh.) 0,1 (-0,2) 
Bopæl i landkommuner (0,6) 0,2 
Dage på sygedagpenge et år før ledighed i 100 (-1,5) (-2,5) 
Dage på sygedagpenge to år før ledighed i 100 0,2 (1,4) 
Dage på off. forsørgelse et år før ledighed i 100 -1,2 (-0,7) 
Dage på off. forsørgelse to år før ledighed i 100 -0,9 -0,9 
Dage på off. forsørgelse tre år før ledighed i 100 -1,0 -1,4 
Dage på off. forsørgelse fire år før ledighed i 100 (-1,3) (-1,7) 

 

Anm.: Perioden 2003 og 2004 er perioden fra 1. juli 2003 til 30. juni 2004. Beregningen er gennemført
for nyledige dagpengemodtagere fra 25-50 år. Referencepersonen har følgende karakteristika: 
mand, ugift, 25-34 år, ingen børn, faglært uddannelse, 10 års erhvervserfaring, dansk statsbor-
ger, bopæl i København eller Frederiksberg Kommune, fået sygedagpenge i to dage i hvert af
de to år før ledighedsforløbet, fået offentlig forsørgelse i ti dage i hvert af de fire år før ledig-
hedsforløbet og ikke deltaget i nogen samtaler med en sagsbehandler. Koefficienter i parentes 
er ikke statistisk signifikante på et 5 pct.-niveau. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Fastholdelses- og opkvalificeringseffekt 
 
Når ledige deltager i aktivering, har de ofte mindre tid til at 
søge efter job, og der er dermed færre, som kommer i be-
skæftigelse i forhold til, hvis de ikke havde deltaget i akti-
vering. Dette kaldes en fastholdelseseffekt. Aktivering kan 
også give de ledige bedre kvalifikationer, og muligheden for 
at komme i beskæftigelse bliver dermed større, end hvis de 
ikke havde deltaget i aktivering. Dette kaldes en opkvalifi-
ceringseffekt.  
 
Tidligere undersøgelser af beskæftigelseseffekten af aktive-
ring har ofte fundet en negativ fastholdelseseffekt og en be-
grænset, men oftest positiv opkvalificeringseffekt for dag-
pengemodtagere, jf. Arbejdsministeriet (2000), Det Øko-
nomiske Råd (2002), Rosholm og Svarer (2004) og Jes-
persen mfl. (2006). Effekterne af aktiveringstyperne varierer 
i undersøgelserne. Dog er privat jobtræning den aktiverings-
type, som gennemgående giver de mest positive effekter.  
 
Fastholdelses- og opkvalificeringseffekten af aktivering bli-
ver i nærværende analyse beregnet ved at sammenligne 
ledige, som deltager i aktivering, med ledige, som ikke 
deltager i aktivering. Dette gøres ved hjælp af matching-
metoden, jf. boks III.7. Sammenligningen foretages fra det 
tidspunkt, hvor den ledige begynder i aktivering.  
 
Effekten af aktivering kan tænkes at variere med omfanget 
og indholdet af aktivering. I løbet af de seneste 10 år har 
den aktive arbejdsmarkedspolitik ændret karakter netop 
mht. dette, jf. afsnit III.2. Effekten af aktivering kan derfor 
variere med tidspunktet for aktivering. I det følgende be-
skrives derfor analyser af fastholdelses- og opkvalificerings-
effekten for personer, der var ledige i første uge af hhv. 
1995, 1998, 2001 og første uge af juli 2003.22 Præsentatio-
nen vil være fokuseret på 2001, da det er muligt at følge de 
ledige i længere tid end i 2003, og der samtidig er tale om 
resultater for et aktiveringsregime, der ikke ligger for langt 
tilbage i tid.  

 
22) Første uge af juli 2003 vælges frem for første uge af 2003, da 75 

pct. kravet om aktivering blev afskaffet pr. 1. juli 2003. 

Aktivering kan 
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positiv 

Matching-metoden 
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tidspunkt, så der 
udføres flere 
analyser 
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Boks III.7 Effektmåling af aktivering 
 

Den grundlæggende problemstilling ved effektmåling 
For at finde aktiveringens effekt på beskæftigelsen udledes den gennemsnitlige 
effekt af aktivering på afkastet, Y , for deltagerne i aktivering, 1D = . Effekten er 
givet ved: 
 

1 0 1 0[ | 1] [ | 1] [ | 1]E Y Y D E Y D E Y DΔ = − = = = − =  
 
hvor 1Y  er afkastet ved at deltage i aktivering, og 0Y  er afkastet ved ikke at del-
tage i aktivering, jf. Heckman mfl. (1999) og Lechner (2001). Det er imidlertid 
ikke muligt samtidig at observere afkastet af at deltage og ikke at deltage i aktive-
ring for den samme person.  
 
En løsning på problemet er at bruge afkastet for dem, der ikke deltager i aktive-
ring, 0[ | 0]E Y D = , dvs. at beregne forskellen mellem afkastet for deltagerne og 
ikke-deltagerne. Hvis udvælgelsen af deltagerne i aktivering er tilfældig, vil grup-
pen af deltagere og ikke-deltagere være sammenlignelige. Det medfører, at afkas-
tet ved ikke at deltage i aktivering er ens for begge grupper. Dette gælder imidler-
tid kun, hvis deltagerne er tilfældigt udvalgte, som ved eksperimentelle data. Hvis 
der ikke sker en tilfældig udvælgelse, og hvis deltagerne er udvalgt ud fra be-
stemte kriterier, og kriterierne er korrelerede med udfaldsvariablen, Y , adskiller 
afkastet ved ikke at deltage i aktivering sig for deltagerne og ikke-deltagerne. For-
skellen medfører en fejl på målet af effekterne, en såkaldt selektionbias. Hvis der 
ikke korrigeres for selektionsbias, resulterer det i en fejl på målingen af effekten 
af aktivering.  
 
Matching-metoden 
Matching-metoden estimerer effekterne ved at matche et individ, som har deltaget 
i aktivering, med én eller flere sammenlignelige personer i kontrolgruppen, og 
derefter beregne forskellen på deres afkast, jf. Heckman mfl. (1999) og Lechner 
(2001). Metoden identificerer effekten af aktivering ved at antage, at selektionen 
er baseret på observerede variable. Derudover antages det, at der for hver deltager 
i aktivering findes en sammenlignelig person, der ikke deltager i foranstaltningen. 
Hvis antagelserne er opfyldt, og man betinger afkastet på de forklarende variable 
eller sandsynligheden for at deltage i aktivering givet de forklarende variable, bli-
ver selektionsbias elimineret. For at opfylde antagelserne er det en nødvendig for-
udsætning, at der er adgang til et omfangsrigt datamateriale med mange karakteri-
stika for individerne. Effekterne beregnes ved en procedure i STATA, jf. Leuven 
og Sianesi (2003). 
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Boks III.7 Effektmåling af aktivering, fortsat 
 

Konstruktion af en hypotetisk kontrolgruppe 
Ved matching-metoden måles effekten af aktivering under og efter aktivering, 
dvs. de aktiverede sammenlignes med de ikke-aktiverede fra det tidspunkt, hvor 
de ledige bliver aktiverede, og de ikke-aktiverede kunne have været aktiverede. 
Da det ikke vides, hvornår de ikke-aktiverede skal aktiveres, får de tilfældigt 
tildelt et hypotetisk aktiveringstidspunkt ud fra fordelingen af startdatoerne af 
aktivering for de aktiverede. De ikke-aktiverede, som har et aktiveringstidspunkt 
senere end deres afgang fra ledighed, udelukkes fra analysen. Dermed undgås, at 
personer i aktivering sammenlignes med personer, der hurtigt kommer i beskæfti-
gelse. Metoden anvendes ligeledes i Lechner (1999), Det Økonomiske Råd (2002) 
og Jespersen mfl. (2006). 
 
Illustration af matching-metoden 
Ved matching-metoden matches deltagerne i aktivering med én eller flere sam-
menlignelige personer i den umatchede kontrolgruppe. De personer i kontrolgrup-
pen, som deltagerne matches med, udgør dermed den matchede kontrolgruppe. 
Forskellen på afkastet for den matchede og den umatchede kontrolgruppe er se-
lektionsbiasen. Kvaliteten af matchingen kan bl.a. vurderes på, hvor ens deltager-
ne og den matchede kontrolgruppe er før aktivering. Dette er i figuren nedenfor 
illustreret for ledige i første uge af 2001, der deltager i uddannelsesaktivering. 
Deltagerne i aktivering bliver aktiveret i år nul. Effekten af aktivering er forskel-
len på deltagernes og den matchede kontrolgruppes beskæftigelsesgrad fra år nul 
og fremefter. Før år nul er beskæftigelsesgraden for deltagerne i aktivering og den 
matchede kontrolgruppe ens, hvilket viser, at de to grupper er sammenlignelige. 
Figuren viser ligeledes, at man ikke kan finde effekten af aktivering ved at sam-
menligne beskæftigelsesgraden for de aktiverede før og efter aktivering (“before-
and-after”-metoden), da de aktiveredes beskæftigelsesgrad allerede er aftagende 
et par år før aktivering. 
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Effekten beregnes på baggrund af registerdata, jf. boks III.5. 
I analyserne tages udgangspunkt i alle ledige mellem 18 og 
50 år, da ældre ledige har en lang række afvigende rådig-
heds- og aktiveringsregler. Effekterne beregnes for fire akti-
veringstyper, privat og offentlig jobtræning, uddannelse og 
anden aktivering.  
 
Personer, som deltager i de fire aktiveringstyper, er forskel-
lige med hensyn til deres baggrundskarakteristika, jf. tabel 
III.9. Flertallet af deltagerne i privat jobtræning er mænd 
med en faglært uddannelse, som har været beskæftigede året 
inden aktivering. I forhold hertil er deltagere i offentlig job-
træning ofte kvinder, der i højere grad har grundskolen som 
højest fuldført uddannelse. Deltagerne i uddannelsesaktive-
ring adskiller sig ved, at en forholdsvis stor andel har en vi-
deregående uddannelse. Forskellen i karakteristika for per-
sonerne i de forskellige aktiveringstyper kan skyldes, at be-
stemte typer ledige har ønske om eller behov for bestemte 
typer af aktivering. 
 
Ledige i første uge af 2001, som senere deltager i aktive-
ring, har i en periode efter starten af deres aktiveringsforløb 
en lavere sandsynlighed for at komme i beskæftigelse end 
ledige, som ikke deltager i aktivering, jf. figur III.15 og ta-
bel III.10. Dette viser, at de ledige bliver fastholdt i aktive-
ring. I de efterfølgende år giver privat jobtræning en positiv 
effekt på beskæftigelsen, og i nogle perioder helt op til 6 
pct.point større sandsynlighed for at være beskæftiget i for-
hold til, hvis de ikke var blevet aktiveret. Den positive ef-
fekt udtrykker formentlig, at de ledige er blevet opkvalifice-
ret. Dog er opkvalificeringseffekten ikke statistisk signifi-
kant forskellig fra nul, jf. tabel III.10. 
 
Deltagere i offentlig jobtræning har i de første 2½ år efter 
aktiveringens start en lavere sandsynlighed for at komme i 
beskæftigelse, end hvis de ikke var blevet aktiveret. Deref-
ter er der ingen effekt af offentlig jobtræning.  
 

Effekterne 
beregnes for fire 
aktiveringstyper 

Deltagere i 
uddannelse har ofte 
en videregående 
uddannelse 

Privat jobtræning 
har en stor 
fastholdelses- og 
opkvalificerings-
effekt 

Offentlig job-
træning har  
negativ effekt 
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Tabel III.9 Karakteristika for aktiverede fordelt på aktiveringstyper for forsikrede 
ledige i 1. uge af 2001 

 

 Privat  
jobtræning

Offentlig 
jobtræning

Uddannelse Anden  
aktivering 

     --------------------------  År  --------------------------- 
Gns. alder 35 36 36 35 
Gns. erhvervserfaring 9 8 8 7 
      --------------------------  Pct.  -------------------------- 
Kvinde 45 69 55 50 
Gift 30 43 43 23 
0-6 årige børn 26 32 33 26 
Statsborgerskab uden for 
OECD 

3 2 7 6 

Statsborgerskab inden for 
OECD, ekskl. Danmark 

6 3 6 5 

Højst fuldført uddannelse     
  Grundskole 39 46 37 57 
  Gymnasial 5 5 8 8 
  Faglært  45 37 36 26 
  Videregående  11 11 19 9 
Medlemskab af  
fagforening 

85 89 81 75 

Beskæftiget året inden 
aktivering 

64 56 58 51 

Uden for arbejdsstyrken 
året inden aktivering 

7 9 8 7 

Tidligere aktiveret 19 32 26 33 
 

Anm.: Kun første aktiveringsforløb for hver person indgår i opgørelsen. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Figur III.15 Effekter af aktivering på beskæftigelse for 
ledige i 1. uge af 2001 
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Anm.: Fastholdelseseffekten finder sted under aktivering, og opkvalifi-
ceringseffekten finder sted efter aktivering. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 

Tabel III.10 Effekter af aktivering på beskæftigelse for ledige i 1. uge af 2001 i år
efter start af aktivering 

 

 Privat  
jobtræning

Offentlig 
jobtræning 

Uddannelse Anden  
Aktivering 

  -----------------------  Pct.point  ----------------------- 
1 år -16,1 -16,3 -15,9 -7,3 
2 år (1,2) -6,4 -10,9 -5,9 
3 år (4,0) (-0,9) -3,2 (-1,9) 
4 år (1,6) (2,0) (-1,0) (-3,6) 
5 år (-0,6) (-4,6) (-3,4) (-2,0) 
Den samlede gennemsnit-
lige effekt på 5 år (-2,0) -5,2 -6,9 -4,1 

 

Anm.: Tallene angiver forskellen på beskæftigelsessandsynligheden for aktiverede og ikke-aktiverede, 
for årene efter de ledige påbegynder aktivering for hver aktiveringstype. Fastholdelseseffekten
finder sted under aktivering, og opkvalificeringseffekten finder sted efter aktivering. Koeffici-
enterne i parentes angiver, at de ikke er signifikante på et 5 pct.-niveau. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Ansættelsen af aktiverede i jobtræning kræver lovmæssigt 
en nettoudvidelse af antallet af ansatte, men det diskuteres 
ofte, om jobtræning med løntilskud fortrænger ordinær 
beskæftigelse. En række udenlandske undersøgelser viser 
fortrængning for mellem 1 og 84 pct. af forløbene, jf. gen-
nemgangen i Calmfors mfl. (2001). Fortrængningen er 
større, jo tættere jobtræningsforløbet ligger op ad det ordi-
nære arbejdsmarked, så der er en vis afvejning mellem 
relevansen af forløbet og fortrængningseffekten. I Danmark 
viser empiriske undersøgelser ingen eller små fortræng-
ningseffekter. En gennemgang af jobtræningsforløb i 2004 
viste fortrængning i 7 til 10 pct. af forløb med løntilskud, jf. 
Arbejdsmarkedsstyrelsen (2005). I den udstrækning, at 
jobtræning med løntilskud gavner svage eller langvarige 
ledige, kan denne gruppe få fodfæste på arbejdsmarkedet. 
Selvom dette indebærer fortrængning af ordinære job, kan 
det styrke konkurrencen om de ledige job, hvilket kan øge 
beskæftigelsen, jf. Calmfors mfl. (2001).  
 
Deltagere i uddannelse og andre aktiveringsprogrammer op-
lever ligeledes en fastholdelseseffekt. For disse programmer 
er beskæftigelseseffekten negativ i alle fem år, dvs. der 
viser sig ingen opkvalificeringseffekt i perioden. Det kan 
bl.a. skyldes, at de ledige kun søger job, hvor de kan udnyt-
te de nyerhvervede kvalifikationer. 
 
Samlet set giver alle aktiveringstyper gennemsnitligt en ne-
gativ effekt på beskæftigelsesomfanget for de, som var le-
dige i første uge af 2001. Privat jobtræning er den aktive-
ringstype, hvor deltagerne får de bedste beskæftigelses-
chancer. Privat jobtræning er den eneste aktiveringstype, 
som ikke giver en signifikant negativ gennemsnitlig effekt. 
Dette kan dog skyldes, at analysen for privat jobtræning er 
baseret på få observationer. 
 
Effekterne af privat og offentlig jobtræning på lønindkom-
sten viser positive effekter i den målte periode dog med 
undtagelse af det første år efter start af aktivering, jf. figur 
III.16. Uddannelse og anden aktivering giver negative 
effekter i hele perioden, men effekterne bliver mindre 
negative med tiden. 
 

Blandede resultater 
for fortrængnings-
effekter af 
jobtræning 

Uddannelse og 
anden aktivering 
har en negativ 
effekt 

Alle aktiverings-
forløb giver en 
negativ samlet 
effekt 

Positive effekter  
på løn af privat  
og offentlig 
jobtræning 



 234

Figur III.16 Effekterne af aktivering på årslønnen for 
ledige i 1. uge af 2001 
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Anm.: Årslønnen inkluderer kun markedsindkomst. 
 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
De negative effekter af uddannelsesaktivering kan bl.a. 
skyldes, at uddannelsesaktivering ikke tilordnes til de 
personer, som har mest gavn af det. Der er f.eks. flere med 
en videregående uddannelse og færre med grundskoleud-
dannelse som højest fuldført uddannelse, som deltager i 
uddannelsesaktivering i forhold til de andre aktiveringsty-
per, jf. tabel III.8. Dette må holdes op imod, at ledige med 
en videregående uddannelse bliver fastholdt længere i 
ledighed af uddannelsesaktivering i forhold til ledige med 
en anden uddannelsesbaggrund, og at ledige med en faglært 
uddannelse oplever de mindste opkvalificeringseffekter, jf. 
figur III.17. Dette gør, at ledige med en faglært eller en vi-
deregående uddannelse gennemsnitlig har de mindste be-
skæftigelseseffekter af uddannelsesaktivering i den målte 
periode i forhold til ledige med en anden uddannelsesbag-
grund.  
 
Effekten af uddannelsesaktivering på lønindkomsten er lige-
ledes mindst for ledige med en faglært eller en videregående 
uddannelse, dog i højere grad for ledige med en videregåen-
de uddannelse end en faglært uddannelse, jf. figur III.18. 
Ledige med en grundskoleuddannelse som højest fuldført 
uddannelse opnår de højeste løneffekter. 
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Figur III.17 Effekter af aktivering i uddannelse på beskæf-
tigelse fordelt på højest fuldført uddannelse 
for ledige i 1. uge af 2001 
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Anm.: Fastholdelseseffekten finder sted under aktivering, og opkvalifi-
ceringseffekten finder sted efter aktivering. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 
Figur III.18 Effekter af aktivering i uddannelse på årsløn-

nen fordelt på højest fuldført uddannelse for 
ledige i 1. uge af 2001 
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Anm.: Årslønnen inkluderer kun markedsindkomsten. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Effekterne af aktiveringsforløbene er som nævnt analyseret 
for ledige i første uge af 2001 samt for ledige i første uge af 
1995, første uge af 1998 og første uge af juli 2003. Beskæf-
tigelses- og løneffekterne for de andre år end 2001 er be-
skrevet og angivet i bilag III.1. 
 
Privat jobtræning giver også for de andre år end 2001 de 
mest gunstige effekter på både løn og beskæftigelse. Offent-
lig jobtræning er den aktiveringstype, som har de mindste 
beskæftigelseseffekter i 1995 og 1998, og uddannelsesakti-
vering er den aktiveringstype, som har de mindste beskæfti-
gelseseffekter i 2001 og 2003. Anden aktivering giver der-
imod de mindste løneffekter i de analyserede år, dog med 
undtagelse af 2003. 
 
Generelt bliver ledige i 1995 mindre fastholdt og mere op-
kvalificeret af aktivering sammenholdt med de andre perio-
der, dog med undtagelse af ledige i anden aktivering. Lønef-
fekterne for uddannelse er ens for ledige i 1995 og ledige i 
2001. Det er dog ikke muligt at sammenligne alle effekterne 
på meget lang sigt, da tilstrækkelige data endnu ikke fore-
ligger for de senere år. 
 
 
III.5 Samfundsøkonomisk analyse af aktive-
ringsindsatsen 
 
Den danske aktive arbejdsmarkedspolitik anvender betyde-
lige ressourcer. På finansloven for 2007 er der afsat 15,8 
mia. kr. til den aktive arbejdsmarkedspolitik for forsikrede 
og ikke-forsikrede ledige.23 Det er derfor vigtigt at vurdere, 
om politikken er samfundsmæssigt fordelagtig, og om det er 
muligt at forbedre sammensætningen og omfanget af poli-
tikkens delelementer. I det følgende foretages en samfunds-
økonomisk analyse af hovedelementet i den aktive arbejds-
markedspolitik, nemlig aktivering, ved at sammenholde de 
samfundsmæssige afkast af aktiveringens beskæftigelses- 
og løneffekter med omkostningerne. Analysen er en ud-

 
23) Udgifterne til den aktive arbejdsmarkedspolitik fremgår af konto 

17.46 aktiv beskæftigelsesindsats på finansloven 2007. 
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videlse og opdatering af tidligere beregninger, jf. Det Øko-
nomiske Råd (2002) og Jespersen mfl. (2004).  
 
Effekterne af aktiveringsindsatsen på beskæftigelsen blev 
belyst oven for, hvor motivationseffekterne samt fastholdel-
ses- og opkvalificeringseffekterne blev estimeret. Analyser-
ne viser en positiv motivationseffekt, en negativ fastholdel-
seseffekt og en begrænset positiv eller negativ opkvalifice-
ringseffekt. Løneffekterne var efter endt aktivering positive 
for privat og offentlig jobtræning og negative for uddannel-
se og anden aktivering.  
 
For at bedømme den samlede samfundsøkonomiske værdi 
af aktiveringspolitikken opgøres i dette afsnit beskæftigel-
ses- og løneffekterne af aktiveringsforløb med de direkte og 
indirekte omkostninger ved aktiveringen. Først beskrives 
nettoafkastet under og efter aktivering. Efterfølgende be-
regnes det samfundsmæssige afkast af aktiveringsordnin-
gerne, når der tages højde for motivationseffekten. 
 
Aktiveringspolitikken har en række virkninger på samfun-
dets velfærd. Aktiveringen påvirker den overordnede be-
skæftigelse og dermed den samlede produktion af varer og 
tjenester i økonomien, hvilket påvirker samfundets velstand. 
Under aktiveringsforløbene bidrager aktiverede i offentlig 
og privat jobtræning ligeledes til værditilvæksten gennem 
produktion, og en øget beskæftigelse samt arbejdsgiverens 
delvise betaling af løn i privat jobtræning mindsker behovet 
for overførsler til ledige og aktiverede. 
 
Afkastene fra aktiveringspolitikken skal holdes op imod 
omkostningerne ved implementeringen af aktiveringsord-
ningerne, hvor der er udgifter til administration, uddannelse 
mv. Finansieringen af disse omkostninger via forvridende 
skatter påfører ud over det direkte ressourceforbrug også 
indirekte samfundsmæssige omkostninger. Overførsler til de 
aktiverede antages ikke at indebære et direkte forbrug af 
ressourcer, da der er tale om omfordeling af midler mellem 
forskellige befolkningsgrupper. Overførslerne medfører dog 
en samfundsøkonomisk omkostning, da de finansieres med 
forvridende skatter. Beregningsforudsætningerne for den 
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samfundsøkonomiske vurdering af aktiveringspolitikken 
uddybes yderligere i bilag III.2. 
 
Som første trin i en samfundsøkonomisk vurdering af akti-
veringspolitikken for forsikrede ledige sammenholdes 
aktiveringens opkvalificerings- og fastholdelseseffekter med 
aktiveringspolitikkens omkostninger, jf. tabel III.11. Resul-
taterne angiver det gennemsnitlige nettoafkast pr. person for 
hver aktiveringstype. Motivationseffekterne fra udsigten til 
at komme i aktivering indgår ikke i resultaterne i tabel 
III.11, men inddrages senere. De nyeste resultater for 2001 
viser, at privat jobtræning giver et overskud, når fastholdel-
ses- og opkvalificeringseffekterne holdes op imod de direk-
te og indirekte omkostninger, mens både uddannelse og 
anden aktivering giver underskud.24 Det positive afkast fra 
offentlig jobtræning er ikke statistisk forskelligt fra nul. 
Overordnet set har aktiveringsforløb evalueret i perioden 
2001-2005 medført et gennemsnitligt underskud på 82.000 
kr. pr. aktiveret ledig.  
 
I ingen af analyserne er beskæftigelseseffekterne af uddan-
nelsesaktivering store nok til at opveje de direkte og in-
direkte omkostninger af aktiveringsforløbene. En del af for-
klaringen på det store underskud for uddannelsesaktivering 
er, at aktiverede under uddannelse i modsætning til aktive-
rede i jobtræning ikke producerer varer og ydelser. Den re-
lativt lave beskæftigelseseffekt af uddannelsesaktivering 
kan skyldes, at ledige efter uddannelsesaktivering søger me-
re snævert og dermed forringer deres beskæftigelses-
chancer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24) Der konkluderes nedenfor ikke nærmere for kategorien “anden 

aktivering”, da denne gruppe omfatter en lang række meget hete-
rogene aktiveringsforløb og har ændret indhold over tid, hvilket 
besværliggør en fortolkning af resultaterne. 

Samfunds-
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Tabel III.11 Nettoafkast af aktiveringsordninger, pr. 
aktiveret person, nutidsværdier i 2005-
prisniveau; ekskl. motivationseffekter 

 

  Længde af investeringskalkyle 
  5 år 8 år 11 år 

        -------------  1.000 kr.  ------------ 
1995 Priv. jobtr. 137 206 262 
 Off. jobtr.  (21) (38) (48) 
 Uddannelse -85 -58 (-39) 
 Anden akt. -68 -94 -105 
 Gns. i alt -18 0 14 
1998 Priv. jobtr. 124 132  
 Off. jobtr.  -59 -73  
 Uddannelse -115 -122  
 Anden akt. (-26) (-30)  
 Gns. i alt -68 -75  
2001 Priv. jobtr. 61   
 Off. jobtr.  (36)   
 Uddannelse -118   
 Anden akt. -54   
 Gns. i alt -82   

 

Anm.: Analysen omfatter 18-50-årige personer, der var ledige i den før-
ste uge af de pågældende år. Diskonteringsrenten antages at være 
3 pct., og finansieringen af udgifter med skatter antages at inde-
bære et skatteforvridningstab svarende til 20 pct. af udgiften. 
Resultater i parenteser er ikke statistisk signifikante på et 10 pct.-
niveau. De samlede gennemsnit for hvert år er vægtet med 
antallet af ledige i aktiveringstyperne. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Jespersen mfl. (2006) gennemførte en analyse af ud-
dannelsesaktivering på samme datagrundlag som nærvæ-
rende analyse for 1995-analysen og finder positive beskæf-
tigelses- og løneffekter af uddannelsesaktivering efter 6 år. 
Deres analyse ser dog kun på beskæftigelsesgraden og løn-
effekten i enkelte år, mens den foreliggende cost-benefit-
analyse også inkluderer de direkte omkostninger ved aktive-
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ringen og værdien af produktion under jobtræning. Tabel 
III.10 ovenfor viser, at fastholdelses- og opkvalificeringsef-
fekterne af uddannelse er omkring nul efter ca. fire år. I en 
analyse af tyske aktiveringsordninger findes der for uddan-
nelsesaktivering positive beskæftigelseseffekter efter en 
række år, jf. Lechner mfl. (2004). Fastholdelseseffekten un-
der uddannelsesforløbet medfører dog også i dette studie et 
samlet negativt afkast for uddannelsesaktivering, når der 
gennemføres en cost-benefit-analyse over en 7-årig periode. 
 
En sammenligning af nettoafkastene fra de forskellige ak-
tiveringsordninger på tværs af årene tyder på, at institutio-
nelle ændringer i perioden kan have haft en effekt, jf. tabel 
III.11. Overordnet set er den administrative del af den ak-
tive arbejdsmarkedspolitik blevet styrket siden 1995, så der 
holdes flere møder og vejledningsforløb end tidligere, hvil-
ket kan have øget beskæftigelseseffekten af den del af ar-
bejdsmarkedspolitikken, der ikke er aktivering. Dette kan 
have mindsket den beregnede effekt af aktivering, da cost-
benefit-analysen sammenligner en arbejdsmarkedspolitik 
med og uden aktivering. Stigningen i mødeaktiviteten kan 
også have øget beskæftigelsesgraden for kontrolgruppen, 
der ikke bliver aktiveret. Herved fremstår effekten af aktive-
ring mindre kraftigt.  
 
Faldet i afkastet af privat jobtræning fra 1995 til 1998 og til 
2001 (for analyser både med 5-årig og 8-årig tidshorisont) 
kan endvidere skyldes, at fremrykningen af aktivering med-
førte, at kvaliteten af de enkelte aktiveringsforløb blev re-
duceret. Den samfundsøkonomiske effekt af offentlig job-
træning er ikke statistisk signifikant forskellig fra nul i 1995 
og 2001, men viser et negativt resultat i 1998. Dette kan 
bero på, at offentlig jobtræning for de aktiverede i 1998-
analysen havde en længere varighed og dermed en større 
fastholdelseseffekt. 
 
De kvalitative konklusioner fra resultaterne præsenteret i 
tabel III.11 er robuste over for ændrede antagelser om dis-
konteringsfaktoren og skatteforvridningstabet. Også for ana-
lyser med en diskonteringsrate på 6 pct. og et skatteforvrid-
ningstab på 50 pct. giver kun privat og offentlig jobtræning 
samfundsøkonomiske overskud.  
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De samfundsøkonomiske effekter af aktivering består af 
nedenstående tre delelementer, jf. diskussionen ovenfor og 
bilag III.2: 
 

• Øget samfundsøkonomisk produktion  
• Et reduceret skatteforvridningstab som følge af spa-

rede overførsler 
• Omkostninger til administration mv.  
 

Delelementerne af de samfundsøkonomiske effekter for 
2001 vises i tabel III.12. For privat jobtræning består ⅔ af 
det samfundsmæssige overskud af en øget produktion for 
den aktiverede under og efter aktiveringsforløbet, mens den 
næststørste post er det reducerede skatteforvridningstab som 
følge af sparede overførsler. Det store underskud pr. person 
i uddannelsesaktivering skyldes dels høje omkostninger til 
administration og køb af uddannelse og dels en reduceret 
samfundsøkonomisk produktion i forhold til sammenligne-
lige personer. 
 
 
Tabel III.12 Opdeling af samfundsøkonomiske effekter af 

aktivering i 2001 på delelementer; nutidsvær-
di pr. aktiveret person 

 

 Samf.økon. 
produktiona)

Over-
førsler b) 

Omkost-
ninger 

I alt 

              ---------------  1.000 kr.  --------------- 
Priv. jobtr. 40,0 20,5 0,6 61,1 
Off. jobtr.  23,7 17,3 -5,0 36,0 
Uddannelse -54,3 -6,5 -56,8 -117,6 
Anden akt. -50,2 -2,5 -1,1 -53,8 

 

a) Den samfundsøkonomiske produktion indeholder værdien af 
produktion både fra ordinær beskæftigelse og under jobtræning. 

b) Overførsler angiver her det reducerede skatteforvridningstab som 
følge af sparede overførsler. 

Anm.: Jf.  anmærkninger til tabel III.11 og bilag III.2. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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De samfundsøkonomiske nettoeffekter af aktivering – ekskl. 
motivationseffekten – i tabel III.11 er beregnet pr. person, 
hvorimod den samfundsøkonomiske effekt af aktiveringspo-
litikken vil afhænge af, hvor mange ledige der aktiveres. 
Opkvalificerings- og fastholdelseseffekterne virker for alle 
ledige, der aktiveres. Effekterne pr. person fra tabel III.11 
opregnes derfor til det antal personer, der aktiveres i de fire 
aktiveringsordninger i de enkelte år, jf. tabel III.13. Det 
samlede antal påbegyndte aktiveringsforløb viser en lille 
jævn stigning mellem 1995 og 2003, mens sammensætnin-
gen af aktiveringen har ændret sig betragteligt. Brugen af 
jobtræning er siden 1995 faldet fra at udgøre ca. 45 pct. til 
et niveau på omkring 24 pct. Brugen af uddannelsesaktive-
ring fordobledes fra 1995 til 2001, men er siden faldet. 
 
 
Tabel III.13 Antal aktiverede ledige fordelt på aktiverings-

typer 
 

 1995 1998 2001 2003a) 
    ---------------  Antal personer  --------------- 
Priv. jobtr.      7.050       4.740       3.920  5.760  
Off. jobtr.     17.610       8.250       6.630  9.570  
Uddannelse    18.450     31.730     42.030  29.970  
Anden akt.    11.350     11.320       6.910  17.460  
I alt    54.460     56.040     59.490  62.760  
 

a) For 2003 dækker perioden 1. juli 2003 til 30. juni 2004. 
Anm.: Opgørelsen omfatter det første aktiveringsforløb for forsikrede 

ledige i alderen 18-50 år i det pågældende år. Opregnet fra en 10 
pct.-stikprøve. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Tabel III.14 præsenterer de samfundsøkonomiske nettoef-
fekter, når resultaterne pr. person opregnes til det samlede 
antal aktiveringsforløb i det pågældende år. Fortegnene for 
de enkelte aktiveringsordninger bevares selvfølgelig fra en-
hedsberegningerne i tabel III.11, men i et samfundsøkono-
misk perspektiv er det afgørende, hvor mange der aktiveres 
på de forskellige ordninger. Uddannelsesaktivering udgør 
f.eks. 57 og 71 pct. af alle aktiveringsforløb i hhv. 1998 og 
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2001. Dette store antal af ledige i uddannelsesaktivering 
indebærer, at underskuddet pr. ledig i uddannelsesaktivering 
giver et stort samfundsøkonomisk underskud på næsten 5 
mia. kr. for 2001-analysen. For både 2001- og 1998-ana-
lysen ses det, at uddannelsesaktivering vejer meget tungt. 
 
 
Tabel III.14  Nettoafkast af aktiveringsordninger for alle 

aktiverede i det pågældende år, nutidsværdier 
i 2005-prisniveau, ekskl. motivationseffekter 

 

 Længde af analyseperiode 
 

 
5 år 8 år 11 år 

  --------------  Mio. kr.  -------------- 
1995 Priv. jobtr. 963 1.453 1.844 
 Off. jobtr.  376 663 839 
 Uddannelse -1.560 -1.066 -727 
 Anden akt. -768 -1.067 -1.194 
 I alt -989 -18 761 
1998 Priv. jobtr. 590 628  
 Off. jobtr.  -487 -602  
 Uddannelse -3.641 -3.880  
 Anden akt. -289 -334  
 I alt -3.827 -4.189  
2001 Priv. jobtr. 240   
 Off. jobtr.  239   
 Uddannelse -4.944   
 Anden akt. -372   
 I alt -4.837    

 

Anm.: Jf. anmærkninger til tabel III.11. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Diskussionen ovenfor viser, at de enkelte aktiveringsord-
ninger medfører meget forskellige samfundsøkonomiske re-
sultater, både når de beregnes pr. aktiveret person, og når 
der tages højde for antallet af aktiverede på de forskellige 
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ordninger. I afsnit III.8 diskuteres muligheder for at forbed-
re effekterne af aktiveringspolitikken. 
 
Aktiveringspolitikken påvirker også via motivationseffekten 
de lediges jobsøgning, jf. afsnit III.4. I analysen af over-
gangen fra ledighed til beskæftigelse kunne vi konkludere, 
at udsigten til at skulle i aktivering afkorter ledighedsperio-
den med gennemsnitlig knap en uge. Alle ledige har pligt til 
at deltage i aktivering, så motivationseffekterne virker for 
ledige, der ikke når at blive aktiveret, fordi de kommer i 
beskæftigelse forinden. Med rimelige antagelser om sparede 
dagpenge og øget produktion indebærer motivationseffekten 
dermed en samfundsøkonomisk værdi af aktiveringen på 
knap 2 mia. kr. pr. år. Størrelsen af denne samfundsøkono-
miske gevinst fremkommer i høj grad, fordi motivationsef-
fekten påvirker alle ledige, der har udsigt til at komme i 
aktivering. Boks III.8 giver en detaljeret beskrivelse af 
beregningen og forudsætningerne for motivationseffektens 
samfundsøkonomiske værdi. 
 
Det vurderes, at aktiveringspolitikken for 2001 gav et 
underskud i størrelsesordenen 3 mia. kr., når afkastene fra 
opkvalificerings- og fastholdelseseffekterne sammenholdes 
med motivationseffekterne. For 1995 og 1998 er der tale om 
hhv. et overskud og et underskud, hvis der antages en moti-
vationseffekt i samme størrelsesorden som for 2001. Stør-
relsen af motivationseffekten vil være afhængig af de gæl-
dende regler og administration af aktiveringspolitikken, 
men analyser af motivationseffekten i 2000-01 og 2003-04 
giver samme resultater, hvilket indikerer, at resultaterne er 
robuste. Motivationseffekten opnås dog på baggrund af 
aktiveringsordninger, der isoleret set medfører store sam-
fundsøkonomiske underskud.  
 

Stort samfunds-
økonomisk afkast 
fra motivations-
effekter 

Lille underskud i 
2001 og balance 
eller overskud i de 
tidligere år  
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Boks III.8 Samfundsøkonomisk værdi af motivationseffekten af aktivering 
 

Varighedsanalysen af overgangen fra ledighed til beskæftigelse fandt, at motivati-
onseffekten indebærer en gennemsnitlig forkortelse af ledighedsperioden på knap 
en uge. Denne forkortelse af ledighedsperioden indebærer en gevinst i form af et 
reduceret skatteforvridningstab fra sparede dagpenge og en øget produktion som 
følge af overgangen til beskæftigelse, jf. bilag III.2.  
 
Når det antages, at ledige modtager den fulde dagpengesats (3.500 kr. pr. uge), in-
debærer forkortelsen af ledighedsperioden et reduceret skatteforvridningstab på 
700 kr. pr. ledig om ugen (20 pct. af 3.500 kr). Forsikrede ledige, der kommer i 
beskæftigelse (men ikke har været i aktivering) i årene 2000/01, oppebærer i gen-
nemsnit en årsløn på 286.000 kr. (i 2005-lønniveau), jf. beregninger på registerda-
ta. Hermed bidrager den øgede beskæftigelse med 6.217 kr. pr. ledig om ugen 
(med 46 arbejdsuger pr. år). 
 
Opregningen af motivationseffekten kræver en afgrænsning af de personer, som 
motivationseffekten kan forventes at have betydning for. Generelt vil motivati-
onseffekten af aktiveringen påvirke alle de ledige, der kan forvente aktivering in-
den for en overskuelig fremtid. Dette operationaliseres her som de forsikrede le-
dige, der bliver ledige efter beskæftigelse, aktivering, SU (inkl. VEU & SVU), 
sygedagpenge eller anden offentlig forsørgelse. I 2001 omfatter denne person-
gruppe 338.173 personer, jf. Arbejdsmarkedsstyrelsen (2007b). 
 
På denne baggrund beregnes den samfundsøkonomiske værdi af motivationsef-
fekterne af aktiveringen som 
 

Motivationseffekt = 0,75 uger · (700 kr. + 6.217 kr.) · 338.173 ledige 
  = 1,8 mia. kr 

 
Motivationseffekten er estimeret på en stikprøve af forsikrede nyledige i årene 
2000 og 2001, mens effekten her er opregnet på alle (forsikrede) ledige. For den-
ne større gruppe kan den gennemsnitlige motivationseffekt være både større og 
mindre end den estimerede effekt for nyledige.  
 
I beregningen antages motivationseffekten og den afledte samfundsøkonomiske 
gevinst at forekomme ved starttidspunktet for aktiveringen (det fælles reference-
tidspunkt for cost-benefit-beregningen). Effekten optræder dog egentligt inden ak-
tiveringstidspunktet, da motivationseffekten opstår ud fra forventningen om at bli-
ve aktiveret. Den manglede fremskrivning af den samfundsøkonomiske gevinst 
ved motivationseffekten gør således ovenstående til et konservativt skøn. 
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Som tidligere nævnt er det for tidligt at vurdere de sam-
fundsøkonomiske konsekvenser af aktiveringen i 2003, men 
det er dog muligt at give et kvalificeret bud. Aktiveringen i 
2003 har sandsynligvis som helhed en gunstigere effekt end 
for ledige i 2001. Efter opgivelsen af 75 pct.-kravet i “flere i 
arbejde”-reformen aktiveres der mindre, omfanget af ud-
dannelsesaktivering er reduceret, og motivationseffekten er 
af samme størrelse som i analysen for 2000/01. 
 
Det Økonomiske Råd (2002) gennemførte en lignende ana-
lyse af aktiveringsindsatsen for personer, der blev aktiveret 
første gang i 1998. Den foreliggende analyse finder gunsti-
gere samfundsøkonomiske konsekvenser af aktivering end 
de tidligere beregninger. En detaljeret sammenligning af 
den foreliggende analyse med de tidligere resultater, jf. 
bilag III.3, viser, at forskellene i resultaterne dels skyldes de 
metodemæssige forbedringer, jf. boks III.9, og dels den 
længere dataserie, som den foreliggende analyse bygger på.  
 
 

2003 sandsynligvis 
bedre end 2001 

Tidligere analyser 
af aktiverings-
politikken var 
mindre gunstige 
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Boks III.9 Metodemæssige forskelle mellem den foreliggende analyse og  
tidligere analyse 

 

Det Økonomiske Råd (2002) gennemførte en cost-benefit-analyse af opkvalifice-
rings- og fastholdelseseffekterne af aktiveringspolitikken for ledige i 1998. Den 
foreliggende analyse har en række metodemæssige forskelle og ligheder i forhold 
til denne tidligere analyse, som må holdes for øje ved fortolkningen af resultater-
ne. 
 
For cost-benefit-analysen af opkvalificerings- og fastholdelseseffekterne af akti-
veringspolitikken (jf. tabel III.11 i den foreliggende analyse) er forskellene: 
 

• Den foreliggende analyse begrænser sig til de 18-50-årige, hvor den tidli-
gere analyse inkluderede de 18-65-årige 

• Anciennitet på arbejdsmarkedet og i dagpengesystemet indgik ikke som 
del af matching-variablene i den tidligere analyse 

• Den foreliggende analyse råder over individuelle lønninger i beskæftigel-
se til vurdering af produktivitetsændringer som følge af aktiveringsforlø-
bene. Den tidligere analyse var i mangel af dette tvunget til at anvende 
gennemsnitslønninger 

• Den foreliggende analyse bygger på nyere og bedre data til analyse af be-
skæftigelsessituationen for personer, der var ledige i 1998. Den tidligere 
analyse omfattede data fra 1998 til og med 2000, mens de foreliggende 
resultater for 1998-stikprøven bygger på data til og med 2005 

• Datagrundlaget for såvel den foreliggende og den tidligere analyse er en 
10 pct.-stikprøve af personer, der var ledige i den første uge af det pågæl-
dende år. De samlede samfundsøkonomiske effekter i den tidligere analy-
se blev præsenteret for de personer, der indgik i stikprøven. Den forelig-
gende analyse opregner resultaterne af cost-benefit-analysen til antallet af 
ledige, der senere bliver aktiveret, i det pågældende år, jf. tabel III.14. De 
præsenterede samlede samfundsøkonomiske effekter i den foreliggende 
og den tidligere analyse kan derfor ikke sammenlignes 

 
Ud over de nævnte forskelle i cost-benefit-analysen af opkvalificerings- og fast-
holdelseseffekterne tager den foreliggende analyse i modsætning til den tidligere 
analyse højde for motivationseffekterne af aktiveringspolitikken. 
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III.6 Rådighedskontrol gennem obligatoriske 
møder og vejledning 
 
Rådighedskontrollen i den aktive arbejdsmarkedspolitik 
håndhæves gennem obligatoriske aktiveringsforløb og 
gennem kontakt med sagsbehandlere i AF/jobcentrene og a-
kasserne, jf. afsnit III.2. Dette afsnit diskuterer den særskilte 
effekt, som møder og vejledning i form af CV-samtaler, 
udarbejdelse af jobplaner mv. har på de lediges overgang til 
beskæftigelse. Diskussionen bygger på en evaluering af 
forsøget “Hurtigt i gang” med tidlige og intensive kontakt-
forløb i to AF-regioner i 2005/2006, samt en separat, brede-
re empirisk analyse af effekten af møder på overgangen fra 
ledighed til beskæftigelse. 
 
Først præsenteres projektet og resultaterne af “Hurtigt i 
gang”-eksperimentet med et intensiveret forløb af møder og 
vejledning i to AF-regioner. Dette generaliseres afsluttende 
i en bredere empirisk effektanalyse af møder i 2000-05.  
 
“Hurtigt i gang” 
 
Mellem november 2005 og februar 2006 blev den aktive 
indsats fremrykket og intensiveret for halvdelen af alle ny-
ledige dagpengemodtagere i AF-regionerne Storstrøm og 
Sønderjyllands Amt. Formålet var at afprøve, om meget 
intensive forløb tidligt i ledighedsforløbet kan reducere 
korttidsledigheden og forebygge langtidsledighed. I nærvæ-
rende studie sammenholdes resultaterne fra adskillige 
studier, jf. Graversen og Van Ours (2006), Graversen mfl. 
(2007) og Rosholm (2007). Der gennemføres desuden en 
selvstændig samfundsøkonomisk cost-benefit-analyse af 
den intensiverede indsats. 
  
I “Hurtigt i gang” blev den aktive indsats fremrykket for 
den ene halvdel af de nyledige – her betegnet som deltager-
gruppen – mens den anden halvdel af de nyledige – her 
betegnet som kontrolgruppen – fulgte det sædvanlige forløb 
ifølge den gældende lovgivning. Det intensiverede kontakt-
forløb i “Hurtigt i gang” indebar, at ledige i deltagergruppen 
inden for 1½ uge efter tilmelding til AF modtog et brev, der 
beskrev forløbet og aktiviteterne i projektet, jf. figur 

Den særskilte effekt 
af møder og 
intensive forløb på 
ledigheden 

Indhold for 
afsnittet 

Intensiveret 
kontaktforløb 
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III.19.25 De ledige i både deltager- og kontrolgruppen blev 
senest efter fire uger indkaldt til en CV-samtale. Herefter 
skulle ledige i kontrolgruppen hvert kvartal til en opfølg-
ningssamtale med AF, som angivet i den gældende lovgiv-
ning. For ledige i deltagergruppen for “Hurtigt i gang” 
gennemførtes efter fem til seks ugers ledighed et 14 dages 
afklarings- og jobsøgningsforløb, hvorefter de ledige skulle 
møde hos AF hver eller hver anden uge for at følge op på 
deres jobsøgning og evt. blive formidlet et job. Senest efter 
fire måneders ledighed skulle ledige i deltagergruppen have 
et aktiveringstilbud af ca. tre måneders varighed. De ledige, 
der ikke var kommet i beskæftigelse efter dette samlede 
forløb på seks til syv måneder, blev revisiteret med en 
længere samtale og udarbejdelse af en ny jobplan.  
 
Beskrivelsen af forløbet for “Hurtigt i gang” dækker dog 
kun de planlagte aktiviteter, da der var en række mangler i 
gennemførelsen af forsøget, både med hensyn til antal af 
ledige, der deltog i forskellige aktiviteter, og med hensyn til 
tidsplan for aktiviteterne. 76 og 70 pct. af hhv. deltager- og 
kontrolgruppen i Storstrøms Amt havde efter ti uger delta-
get i en CV- eller grundregisteringssamtale, jf. Rosholm 
(2007). Kun halvdelen af de ledige i Sønderjyllands Amt og 
en ottendedel af de ledige i Storstrøms Amt havde efter syv 
uger deltaget i et jobsøgnings- og afklaringsforløb, som 
skulle gennemføres efter fem til seks uger. Efter 12 uger har 
kun 84 og 63 pct. af deltagergruppen i hhv. Sønderjylland 
og Storstrøms Amt deltaget i dette forløb. Mødeintensiteten 
i begge regioner er generelt lavere end planlagt, også når de 
andre typer af møder i forløbet inddrages. En analyse af 
deltagelsen i aktiveringsforløb viser en ufuldstændig gen-
nemførelse af forsøget, da andelen af ledige, der deltager i 
aktivering i en given uge, aldrig overstiger 45 pct. inden for 
de først 40 uger. Det var planlagt, jf. ovenfor, at alle ledige i 
deltagergruppen skulle aktiveres efter ca. 18 ugers ledighed.  
 
 
 
25) Deltagerne blev gjort opmærksomme på, at de deltog i et pilot-

studie, men fik ikke at vide, at det var et eksperiment med delta-
gergruppe, kontrolgruppe mv. Da deltagerne ikke kendte til deres 
deltagelse i forsøget, inden de blev ledige, skete der ej heller en 
selektion af f.eks. svage eller stærke ledige ind i forsøget. 

Ufuldstændig 
gennemførelse af 
“Hurtigt i gang” 
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Figur III.19 Forløb for samtaler, vejledning og aktivering for deltager- og kon-
trolgruppen i “Hurtigt i gang” 

 

Aktivering for resten

Revisitationssamtale

Aktivering for visse 
målgrupper                 
(ledige < 30 eller > 60 år)

Aktivering

Ordinært kontaktforløb 
fra uge 5 
fremmøde  hver 12. uge

Intensivt kontaktforløb 
fra uge 6-7 til 26-30 
fremmøde hver eller hver 
anden uge

Jobsøgnings- og 
afklaringsforløb 
(2 uger)

CV-samtale hos AFCV-samtale hos AF

Brev om deltagelse

Tilmelding til AF Tilmelding til AF

KontrolgruppenDeltagergruppen
Uge 0

Uge 5-6

Inden uge 5

Inden uge 17

Inden uge 26

Efter uge 52

Inden uge 30-36

Inden 1½ uger

 
 

Kilde: Graversen mfl. (2007). 
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Forsøget omfattede i udgangspunktet 5.180 ledige, omtrent 
ligeligt fordelt på regionerne og i deltager- og kontrolgrup-
perne. I evalueringerne af forsøget indgår dog kun godt 
4.500 personer.26 Den halvdel af nyledige, der dannede 
deltagergruppen, blev udvalgt tilfældigt.27 De øvrige nyle-
dige i perioden fungerede som kontrolgruppe og fik en 
indsats i henhold til den gældende lovgivning. Den tilfældi-
ge udvælgelse af projektdeltagerne sikrer, at deltager- og 
kontrolgruppen alt andet lige ved starten af ledighedsperio-
den har identiske udsigter til at komme i beskæftigelse. 
Observerede forskelle i andelen, der finder beskæftigelse, 
kan derfor tilskrives projektet. 
 
Effekten af det intensiverede forløb bestående af møder, 
vejledning og aktivering er en kombination af motivations-, 
opkvalificerings- og fastholdelseseffekter. Der kan forven-
tes en opkvalificeringseffekt fra jobformidlings- og aktive-
ringsforløbene, men de sidstnævnte vil samtidig under del-
tagelsen reducere den lediges søgeaktivitet og dermed fast-
holde vedkommende i ledighed. Motivationseffekten kan 
være positiv eller negativ for forskellige personer. Nogle 
ledige ser positivt på den tilbudte hjælp og føler sig hjulpet 
af den intensive indsats, mens andre oplever det som et tab 
af fritid og handlefrihed og øger derfor deres jobsøgnings-
aktivitet.  
 
Der foreligger en række udenlandske studier af effekten af 
vejlednings- og overvågningsforløb på overgangen til be-
skæftigelse. Gorter og Kalb (1996) udnytter en tilfældig al-
lokering af et intensiveret vejlednings- og overvågningspro-
gram i Holland, hvor deltager- og kontrolgruppen modtager 
det samme forløb af vejledning og overvågning, men sags-
behandlerne bruger mere tid på den enkelte i deltagergrup-
pen. De finder, at denne intensiverede indsats reducerer 
 
26) Ledige blev sorteret fra analysen, hvis der var fejl i udvælgelse til 

deltager-/kontrolgruppen, hvis de var midlertidigt hjemsendte, 
hvis de døde eller udvandrede i løbet af forsøget, eller hvis de ik-
ke modtog nogen dagpengerelateret indkomstoverførsel inden for 
de første seks uger af forsøget. 

27) Udvælgelsen skete på baggrund af cpr-nummer. Ledige med 
fødselsdag mellem den 1. og 15. i måneden blev tilordnet delta-
gergruppen. 

Tilfældig 
udvælgelse sikrer 
fortolkelige 
resultater 

Forventede effekter 
af intensiveret 
forløb 

Udenlandske 
studier finder 
positiv effekt af 
intensivering 
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ledighedslængden for deltagergruppen i forhold til kontrol-
gruppen. I en uddybning af analysen påviser de, at denne 
effekt skyldes en højere ansøgningsrate, mens succesraten 
pr. ansøgning er uændret. I en varighedsanalyse af effekten 
af vejledning og overvågning på nylediges overgang til 
beskæftigelse i Holland finder van den Berg og van der 
Klauw (2006), at vejledningen og overvågningen ikke har 
nogen signifikant effekt. Forskellen i resultaterne i forhold 
til Gorter og Kalb (1996) skyldes, at studiet kun ser på 
gruppen af umiddelbart arbejdsmarkedsparate ledige, som 
må antages at have mindre behov for vejledning, mens 
Gorter og Kalb (1996) ser på alle ledige. Sidstnævnte studie 
analyserer desuden en intensivering af standardforløbet, 
hvilket også kan påvirke effektstørrelsen positivt, hvis 
vejlednings- og overvågningsforløb kræver en vis intensitet 
for at have en effekt på overgangen til beskæftigelse. 
 
Lediges overgang til beskæftigelse som følge af den inten-
siverede indsats medfører direkte gevinster som følge af 
sparede dagpengeoverførsler og en øget samfundsmæssig 
produktion ved den øgede beskæftigelse. En mindre hånd-
gribelig gevinst ved en intensiveret indsats er, at en hurtige-
re overgang til beskæftigelse reducerer den nedskrivning af 
uddannelse og erfaring, som sker, mens personer er ledige. I 
den udstrækning at langtidsledighed medfører tab af viden, 
kompetencer og erfaring for den ledige, kan en intensiveret 
indsats derfor reducere dette tab af humankapital.  
 
En mulig omkostning ved en intensiveret indsats over for de 
ledige, som nærværende analyser ikke medtager, er, at det 
øgede pres kan medføre dårlige match mellem arbejdsgiver 
og arbejdstager. Dette kan indebære en uhensigtsmæssig 
udnyttelse af arbejdstagerens kompetencer og et hurtigt 
tilbagefald i ledighed. Der er dog ikke belæg for en sådan 
effekt i “Hurtigt i gang”. Den empiriske analyse finder et 
tilbagefald fra beskæftigelse til ledighed for omkring en 
fjerdedel af både deltagerne og kontrolpersonerne i “Hurtigt 
i gang” inden for 30 uger efter ledighedsperiodens start, jf. 
Graversen mfl. (2007). 
 

Værdien af en 
intensiveret indsats 

Muligt tilbagefald 
til ledighed 
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En analyse af de overordnede ledighedstal for deltager- og 
kontrolgruppe i de to regioner viser tydeligt, at den intensi-
verede indsats får ledige hurtigere i beskæftigelse, jf. figur 
III.20. Efter 18 uger – dvs. når alle deltagerne efter planen 
skulle starte et aktiveringsforløb – er 28 pct. af deltager-
gruppen og 37 pct. af kontrolgruppen i Storstrøms Amt 
stadig ledige, mens 31 pct. af deltagergruppen og 39 pct. af 
kontrolgruppen i Sønderjyllands Amt stadig er ledige på 
samme tidspunkt. Efter 40 ugers ledighed er forskellen 
faldet til 2 og 4 pct.point i hhv. Storstrøms Amt og Sønder-
jyllands Amt. 
 
 

Figur III.20 Ledighedsudvikling 
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Kilde: Rosholm (2007). 
 
 
Sandsynligheden for at gå fra ledighed til beskæftigelse i 
hhv. deltager- og kontrolgruppen indikerer en række speci-
fikke effekter fra forsøget, jf. figur III.21.28 Der kan obser-
veres en stigning i overgangsraten fra ledighed til beskæfti-
gelse omkring det annoncerede afklarings- og jobsøgnings-
forløb efter fem ugers ledighed. Deltagergruppens over-
gangsrate til beskæftigelse viser en ny, stigning før aktive-
ring omkring uge 17 i forhold til kontrolgruppen. 
 

 
28) I forsøget er der en dynamisk selektionsbias i de viste afgangsra-

ter, da afgangsraterne påvirkes forskelligt i de to grupper, selv om 
deltager- og kontrolgruppen er identiske ved starten af ledigheds-
perioden. En analyse af afgangsraterne kan dog stadig indikere 
tendenser i data. 

“Hurtigt i gang”  
= hurtigt i 
beskæftigelse 

Indsats påvirker 
overgang til 
beskæftigelse 
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Figur III.21 Sandsynlighed for at gå fra ledighed til beskæftigelse 
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Anm.: Overgangsraten til beskæftigelse er defineret som den andel af personer, der overgår til beskæf-
tigelse i en given uge, ud af det samlede antal ledige i den pågældende uge. 

Kilde: Rosholm (2007). 
 

 
 
Effekten af “Hurtigt i gang” er målt til at være en forøgelse 
af overgangsraten til beskæftigelse i deltagergruppen i 
gennemsnit med ca. 20 pct. i forhold til kontrolgruppen, jf. 
Rosholm (2007) samt Graversen og van Ours (2006). Når 
deltagelseseffekten betragtes separat for forskellige perioder 
i ledighedsforløbet, er de kun statistisk signifikante i ugerne 
5 til 18, jf. Rosholm (2007).29 De signifikante effekter falder 
således sammen med perioden mellem CV-samtalen hos AF 
og den planlagte start af aktiveringsforløbet for deltager-
gruppen, og det er præcis i disse uger, at mødeintensiteten 
er høj for deltagergruppen. Den intensiverede indsats har 
størst effekt på unge under 30 år og ældre, jf. Graversen 
mfl. (2007). Sidstnævnte studie viser ligeledes, at beskæfti-
gelseseffekten af forsøget er størst for ledige uden eller med 
en lille grad af offentlig forsørgelse i de seneste tre år.  
 
Effekterne af “Hurtigt i gang”-forsøget kan ikke tilskrives 
enkelte dele af forløbet, jf. Rosholm (2007) og Graversen 
mfl. (2007). Førstnævnte studie finder, at fastholdelsesef-
fekterne af aktiveringsforløbene i “Hurtigt i gang” ofte do-
minerer opkvalificeringseffekterne, så den kombinerede ef-
fekt af forløbet er negativ både for igangværende og af-
 
29) I AF-region Storstrøm er deltagereffekten signifikant i ledigheds-

ugerne 5-9 og 16-18, mens det samme er gældende for ugerne 5-9 
og 10-15 i AF-region Sønderjylland. 
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beskæftigelses-
effekter fra 
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Delelementer af 
forsøg har ingen 
virkning 
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sluttede programmer. Der må dog tages højde for den korte 
tidshorisont af evalueringen, hvilket indebærer, at mulige 
opkvalificeringseffekter endnu ikke har udmøntet sig. 
Ligeledes er eventuelle motivationseffekter fra aktiveringen, 
der indtræder inden selve forløbet, ikke medtaget her. De 
forskellige typer af afholdte møder i det intensiverede forløb 
viser ingen efterfølgende effekt på overgangen til beskæfti-
gelse. Dette kan dog skyldes, at der ikke foreligger informa-
tion om planlagte møder, der ikke afholdes, og at møderne i 
den intensive indsats ligger så tæt, så enkelte effekter kan 
være svære at skelne fra hinanden. 
 
Konklusionen er, at forsøget som helhed har en positiv 
beskæftigelseseffekt, men at delelementerne hver for sig har 
en negativ eller ingen effekt. Det kan forenes med følgende 
fortolkning; den højere beskæftigelse blandt de ledige, der 
deltager i den intensiverede indsats, skyldes deres viden og 
forventning om netop det intensiverede forløb af obligatori-
ske møder, vejledning og aktivering. Den manglende effekt 
af delementerne skyldes således, at beskæftigelseseffekterne 
opstår på grund af forventningen om aktiviteterne i forløbet, 
dvs. motivationseffekten, jf. Rosholm (2007). En evaluering 
af et integreret profilerings- og opkvalificeringsforløb i 
USA finder ligeledes, at det ikke er aktiveringsforløbet som 
sådan, men forventningen og meddelelsen om aktivering, 
der øger beskæftigelsen, især blandt arbejdsmarkedsparate 
ledige, jf. Black mfl. (2003). 
 
Der er i gennemsnit 5 pct. flere i deltagergruppen end i 
kontrolgruppen for ”Hurtigt i gang”, der overgår til syge-
dagpenge, jf. Graversen mfl. (2007). Dette er et tegn på den 
interaktion mellem rådighedskravene i flexicurity-system og 
andre overførselsordninger, som blev diskuteret i afsnit 
III.3. 
 

Beskæftigelses-
effekter skyldes 
forventning om 
intensivt forløb 

Flere i deltager-
gruppen på 
sygedagpenge 
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En samfundsøkonomisk cost-benefit-analyse af den intensi-
verede indsats i “Hurtigt i gang” skal holde effekten af 
forsøget op imod omkostningerne.30 Effekten af den inten-
siverede indsats er primært ændringen i beskæftigelsesgra-
den for deltagergruppen i forhold til kontrolgruppen. Denne 
effekt på beskæftigelsen inkluderes i en samfundsøkono-
misk analyse både gennem den produktion, som frembrin-
ges af de ledige, der kommer i beskæftigelse, og de sparede 
samfundsøkonomiske omkostninger ved reducerede dag-
pengeoverførsler. 
 
Omkostningerne i en samfundsøkonomisk vurdering af 
forsøget består både af de direkte omkostninger fra admini-
stration, møder og køb af uddannelse og af de indirekte 
omkostninger, der opstår som følge af skattefinansieringen 
af de direkte udgifter og overførsler til den ledige. Skatte-
finansieringen indebærer for de direkte omkostninger en 
forøgelse af udgifterne med et skatteforvridningstab, mens 
udgifterne for overførslerne udelukkende består i skatte-
forvridningstabet ved udgiften. Bilag III.2 giver en detalje-
ret beskrivelse af en samfundsøkonomisk vurdering af 
aktiveringsindsatsen.  
 
En beregning af de offentlige udgifter til samtaler, aktive-
ring og overførsler for deltager- og kontrolgruppen, viser, at 
de samlede offentlige udgifter pr. person – 47 uger efter 
start af forsøget – er ca. 4.000 kr. mindre for deltagergrup-
pen end for kontrolgruppen, jf. Graversen mfl. (2007) og 
tabel III.B i bilag III.4. Analysen tager dog ikke højde for, 
at overførsler kun bør indgå med skatteforvridningstabet 
ved finansieringen af dem, og medtager tilsyneladende ej 
heller skatteforvridningstabet ved de direkte omkostninger. 
Som et vigtigt element må der også tages hensyn til den 
produktion, der fremkommer, når de ledige i forsøget over-
går til beskæftigelse.  
 

 
30) Det skal bemærkes, at sammenligningsgrundlaget er det normale 

forløb med møder og vejledning, og ikke et forløb med fravær af 
aktivitet, jf. afsnit III.4. 

Samfunds-
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En tidligere  
cost-benefit-analyse  
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Hvis der i beregningerne i Graversen mfl. (2007) inddrages 
et skatteforvridningstab på 20 pct., er resultatet, at de sam-
fundsøkonomiske omkostninger ved de offentlige udgifter 
har været 1.100 kr. højere pr. person i deltagergruppen end i 
kontrolgruppen, jf. tabel III.C i bilag III.4.31 Forskellen i 
resultatet skyldes hovedsagelig, at der er en forholdsvis stor 
forskel i dagpengeudgifterne mellem deltager- og kontrol-
grupperne, mens der er en mindre forskel i overførselsudgif-
terne til aktivering.  
 
Værdien af de lediges overgang til beskæftigelse beregnes 
ved produktionsværdien i beskæftigelse, som afspejlet i den 
løn, personen modtager.32 Den samlede effekt reducerer 
ledigheden med ca. 2,2 uger i begge regioner over de første 
46 uger efter start af forsøget, jf. Rosholm (2007). Den 
reducerede ledighed svarer til en samfundsøkonomisk 
gevinst på ca. 15.000 kr. pr. person med de samme antagel-
ser, som er anvendt i afsnit III.5 til beregning af motivati-
onseffekten af aktivering.33 Denne effekt må formodes at 
være svagt stigende over en længere evalueringshorisont, 
medmindre ledighedsniveauet for kontrolgruppen falder 
under ledighedsniveauet for deltagergruppen. 
 
Den intensiverede indsats i “Hurtigt i gang” medfører 
således en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 14.000 kr. pr. 
person, når skatteforvridningstabet for de direkte omkost-
ninger og overførsler (-1.100 kr.) inkluderes, og der tages 
højde for værdien af, at ledige kommer i beskæftigelse 
(+15.000 kr.).34  
 
31) Med et skatteforvridningstab på 50 pct. er de offentlige udgifter 

pr. person ca. ens for deltager- og kontrolgruppe. Med højere 
skatteforvridningstab er der færre offentlige udgifter pr. person i 
deltagergruppen end i kontrolgruppen. 

32) Dette skøn vil være retvisende, hvis værdien af den beskæftigedes 
indsats er lig med lønnen. Ved ufuldkommen konkurrence på 
produktmarkederne vil afkastet, ved at en person kommer i be-
skæftigelse, være større end lønnen. 

33) De ledige antages at komme i beskæftigelse med en årsløn på 
286.000 kr. og 46 arbejdsuger pr. år. 

34) Med et skatteforvridningstab på 50 pct. stiger gevinsten til ca. 
15.000 kr. pr. person, da der er en større besparelse ved reducere-
de dagpenge, når ledige kommer i beskæftigelse. 
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Med den forholdsvis korte analysehorisont på 46 uger er det 
ikke muligt at inddrage langsigtede effekter af det intensive 
forløb. En indikation af de langsigtede effekter af et intensi-
veret forløb med møder og vejledning kan dog tages fra et 
britisk forsøg, der viser, at det intensiverede forløb reduce-
rede ledigheden efter fem år med 6 pct.point, jf. Dolton og 
O’Neill (2002). 
 
En analyse af effekter af møder i 2000-05 
 
De ledige skal ifølge gældende lovgivning ud over aktive-
ring også deltage i en række møder med deres sagsbehand-
ler i AF, hvor der bl.a. følges op på den lediges jobsøgning 
og udarbejdes jobplaner. Eksperiment “Hurtigt i gang” 
indikerer, at en intensiv mødeaktivitet medfører en højere 
afgangsrate til beskæftigelse. I det følgende undersøges 
effekterne af møderne i en mere generel analyse, jf. Kjærs-
gaard mfl. (2007). 
 
Møderne kan inddeles i fire typer: 
 

• CV- og grundregistreringssamtaler, hvor den ledige 
oplyser sagsbehandleren om tidligere beskæftigelse, 
uddannelse, kvalifikationer osv., og sagsbehandle-
ren hjælper den ledige med at udarbejde et CV 

• Kontaktforløbssamtaler, hvor der følges op på den 
lediges jobsøgninger, den lediges kvalifikationer og 
jobmuligheder samt gives støtte og vejledning til 
udformning af ansøgninger 

• Jobplansamtaler, hvor den ledige og sagsbehandle-
ren udarbejder en plan, som kan forbedre den ledi-
ges muligheder for at komme i beskæftigelse. Der-
udover planlægges aktiveringsforløbet 

• Formidlings- og henvisningssamtaler, hvor sagsbe-
handleren formidler eller henviser den ledige til et 
job 

 
Før 2003 var der ingen regler om, hvornår og hvor tit møder 
mellem de ledige og sagsbehandleren skulle afholdes, ud-
over at der skulle udarbejdes en jobplan forud for afgivelse 

Langsigtede 
effekter af “Hurtigt 
i gang” 
 

Fire typer af møder 

Regler for 
afholdelse af møder 
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af tilbud om aktivering.35 Reglerne blev pr. 1. januar 2003 
ændret til, at ledige skulle deltage i et møde, som omhandler 
deres CV, inden for den første måned af ledighedsperioden 
og i mindst et møde i løbet af tre måneder af ledighed eller 
aktivering. 

 
Indførelsen af reglerne i 2003 har medført en intensiveret 
mødeaktivitet for de ledige, jf. tabel III.15. 42 pct. af de 
nyledige i 2000 og 2001 havde mindst et møde i løbet af 
deres ledighedsperiode, hvorimod hele 74 pct. af nyledige i 
sidste halvdel af 2003 og første halvdel i 2004 havde et eller 
flere møder med deres sagsbehandler. Andelen, som delta-
ger i flere møder, er ligeledes højere for ledige i 2003 og 
2004 i forhold til ledige i 2000 og 2001. 
 
 
Tabel III.15 Andelen af forsikrede nyledige, som mindst 

har 1, 2 eller flere møder med sagsbehandle-
ren 

 

Mindste antal møder 1 2 3 4 5 6 
 ----------------  Pct.  ---------------- 
2000 og 2001 42 25 15 9 6 4 
2003 og 2004a) 74 49 31 21 15 11 

 

a) Perioden er fra 1. juli 2003 til 30. juni 2004. 
Anm.: Tallene angiver kun møderne for nyledige dagpengemodtagere i 

alderen 25-50 år og kun møderne i maksimalt 1½ år efter ledig-
hedsperiodens start. 

Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen og egne beregninger på baggrund af 
registerdata. 

 
 
CV- og grundregistreringssamtalen er oftest det første 
møde, der afholdes med den ledige, jf. figur III.22. Dette er 
dog oftere tilfældet for nyledige i 2003 og 2004 end for 
nyledige i 2000 og 2001. Mødet finder sted i løbet af de 
første uger af ledighedsperioden.  
 

 
35) Fra 1. januar 2003 blev handlingsplaner erstattet med jobplaner. 

Stigende 
mødeaktivitet 

Første møde er en 
CV- og grundregi-
streringssamtale 
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Nyledige i 2003 og 2004 har almindeligvis en kontaktfor-
løbssamtale som andet møde. Mødet finder ofte sted om-
kring tre til fem måneder inde i ledighedsforløbet. Dette er 
ikke i samme grad tilfældet for nyledige i 2000 og 2001, 
hvilket skyldes regelændringerne. 
 
Jobplansamtalerne finder sted tidligere i ledighedsforløbet 
for nyledige i 2003 og 2004 end for nyledige i 2000 og 
2001. Det kan skyldes, at perioden med ret og pligt til 
aktivering blev udvidet fra 2003, og der dermed blev et 
større behov for tidligere planlægning af aktiveringsforlø-
bet. 
 
Hver uge deltager ca. 1 pct. af de ledige i formidlings- og 
henvisningssamtaler. Dette er tilfældet i hele ledighedsperi-
oden og for begge analyseperioder.  
 
Møderne mellem sagsbehandlerne og de ledige kan foregå 
på fem forskellige måder, jf. tabel III.16. De fleste møder 
foregår ved personligt fremmøde, hvilket sker i 65 pct. af 
tilfældene for nyledige i 2000 og 2001. I samme analysepe-
riode foregår 28 pct. af møderne over telefonen, hvorimod 
kun 2 pct. foregår skriftligt. I tilfældene, hvor de ledige 
bliver formidlet eller henvist til et job, foregår møderne ved 
at møde direkte på arbejde. Dette sker i 4 pct. af tilfældene 
for nyledige i 2000 og 2001. Nyledige i 2003 og 2004 har 
flere møder, som foregår ved personligt fremmøde, og 
færre, som foregår telefonisk, i forhold til nyledige i 2000 
og 2001. 
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Figur III.22 Andelen af forsikrede ledige som deltager i samtaler 
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Anm.: Figurerne angiver antallet af ledige, som deltager i møderne i den pågældende uge i forhold til 
antallet af ledige i den pågældende uge. Der er kun angivet møderne for nyledige dagpenge-
modtagere i alderen 25-50 år og omfatter kun møderne i maksimalt 1½ år efter ledighedsperio-
dens start. Perioden 2003 og 2004 er perioden fra 1. juli 2003 til 30. juni 2004. 

Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen og egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Tabel III.16 Formen af møderne for forsikrede nyledige 
 

 2000 og 2001 2003 og 2004a) 

 --------------  Pct.  -------------- 
Personligt fremmøde 65 73 
Skriftlig ansøgning 2 1 
Telefonisk 28 20 
Via e-mail 0 3 
Møde direkte på arbejde 4 4 
I alt 100 100 

 

a) Perioden er fra 1. juli 2003 til 30. juni 2004. 
Anm.: Tallene angiver kun møderne for nyledige dagpengemodtagere i 

alderen 25-50 år og omfatter kun møderne i maksimalt 1½ år 
efter ledighedsperiodens start. 

Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen og egne beregninger på baggrund af 
registerdata. 

 
 
Møderne blev som udgangspunkt afholdt som aftalt, hvilket 
er tilfældet for knap 90 pct. af alle møderne, jf. tabel III.17. 
Ca. 7 pct. af samtalerne bliver aflyst af sagsbehandleren, og 
ca. 4 pct. af samtalerne bliver aflyst af den ledige – med og 
uden en gyldig grund. 
 
I det følgende analyseres, hvilken effekt de fire typer af 
møder har på afgangen fra ledighed til beskæftigelse. Dette 
gøres ved at beregne, hvor mange som bevæger sig fra le-
dighed til beskæftigelse 1-2 og 3-4 uger før et planlagt 
møde, i ugen for mødet, og 1-2 og 3-4 uger efter mødet, i 
forhold til ledige, som ikke deltager i mødet. For at finde 
den direkte effekt af møderne kontrolleres der for faktorer 
udover møderne og aktivering, som har indflydelse på 
sandsynligheden for at komme i beskæftigelse.36 Metoden, 
som anvendes til at beregne resultaterne, er varighedsanaly-
se, jf. boks III.6, og datasættet er baseret på registerdata, jf. 
boks III.5. 
 
 
36) Der kontrolleres kun for effekten af aktivering under og efter 

aktiveringsforløbet, dvs. der tages ikke højde for motivationsef-
fekten af aktivering. 

Ni ud af ti møder 
blev afholdt 

Effekten af møder 
beregnes ugerne 
før, for og efter 
mødet 
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Tabel III.17 Status af møderne for forsikrede nyledige 
 

 2000 og 2001 2003 og 2004a) 
 --------------  Pct.  -------------- 
Afholdt 89 87 
Aflyst af sagsbehandleren 6 9 
Aflyst af den ledige uden 
en gyldig grund 

3 3 

Aflyst af den ledige med 
en gyldig grund 

1 0 

Udsat 1 2 
I alt 100 100 

 

a) Perioden er fra 1. juli 2003 til 30. juni 2004. 
 

Anm.: Tallene angiver kun møderne for nyledige dagpengemodtagere i 
alderen 25-50 år og omfatter kun møderne i maksimalt 1½ år 
efter ledighedsperiodens start. 

Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen og egne beregninger på baggrund af 
registerdata. 

 
 
Beregningen viser, at de lediges sandsynlighed for at kom-
me i beskæftigelse er høj i starten af ledighedsforløbet, men 
aftagende med ledighedsperiodens længde, jf. figur III.23. 
Den gennemsnitlige sandsynlighed for at komme i beskæf-
tigelse for referencepersonen, jf. anmærkning til figur 
III.23, er en smule lavere for nyledige i 2000 og 2001 end 
for nyledige i 2003 og 2004, jf. tabel III.18. 
 
 

Aftagende 
sandsynlighed for 
at komme i 
beskæftigelse 



 264 

Figur III.23 Sandsynlighed for at komme i beskæftigelse 
for forsikrede nyledige 
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Anm.: Perioden 2003 og 2004 er perioden fra 1. juli 2003 til 30. juni 
2004. Beregningen er for nyledige dagpengemodtagere fra 25-50 
år. Referencepersonen har følgende karakteristika: mand, ugift, 
25-34 år, ingen børn, faglært uddannelse, 10 års erhvervserfaring, 
dansk statsborger, bopæl i København eller Frederiksberg 
Kommune, fået sygedagpenge i to dage i hvert af de to år før 
ledighedsforløbet, fået offentlig forsørgelse i ti dage i hvert af de 
fire år før ledighedsforløbet, og ikke deltaget i nogen samtaler 
med en sagsbehandler. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Effekterne af møder varierer med typen af møderne, jf. tabel 
III.18. Tabellen viser referencepersonens gennemsnitlig 
ugentlige sandsynlighed for at komme i beskæftigelse fra 
ledighed, og hvor meget sandsynligheden vil ændres, hvis 
personen deltog i en af de fire typer af møder. Hvis referen-
cepersonen deltog i f.eks. en formidlings- og henvisnings-
samtale i en tilfældig uge i de første godt tre år af ledigheds-
forløbet, er den gennemsnitlig ugentlige effekt 0,1 pct.point 
i den tredje og fjerde uge før mødet for nyledige i 2000 og 
2001. Dette betyder, at referencepersonens sandsynlighed 
for at komme i beskæftigelse vil stige i gennemsnit med 3,0 
pct. i både den tredje og fjerde uge før mødet. 
 

Forskellige effekter 
af møderne 
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CV- og grundregistreringssamtaler giver små negative ef-
fekter på sandsynligheden for at komme i beskæftigelse. 
Det kan skyldes, at CV- og grundregistreringssamtalen er en 
indledende samtale, som ikke indebærer planlægning af det 
fremtidige ledighedsforløb. 
 
Effekterne af kontaktforløbssamtaler er signifikant positive i 
ugerne efter samtalen og delvist også før. De positive effek-
ter før samtalen tyder på, at udsigten til samtalen motiverer 
den ledige til at søge beskæftigelse. De positive effekter 
efter samtalen tyder på, at samtalen har givet den ledige 
bedre forudsætninger for at komme i beskæftigelse, hvilket 
netop er formålet med samtalen.  
 
Planlægning af aktiveringsforløbet foregår bl.a. til jobplan-
samtaler. De store positive effekter i ugerne efter samtalen 
kan blandt andet være en motivationseffekt, da de ledige 
bliver bevidst om, hvornår de skal i aktivering. 
 
Ved formidlings- og henvisningssamtaler kan den ledige på-
lægges at søge et konkret job. Hvis den ledige ikke ønsker 
det valgte job eller at komme i beskæftigelse, udgør denne 
type samtale en motivationsfaktor. De positive effekter før 
mødet og til dels også efterfølgende tyder på, at samtalen 
medvirker til, at den ledige kommer i beskæftigelse. 
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Tabel III.18 Mødernes effekt på den gennemsnitlige ugentlige sandsynlighed for at
komme i beskæftigelse for forsikrede nyledige 

 2000 og 2001 2003 og 2004 

    --------------  Pct.  ------------ 
Referencepersonens gnm. ugentlige ssh. 2,9 3,2 
    ----------  Pct.point  ---------- 
CV- og grundregistreringssamtale   
3-4 uger før samtalen -0,3 -0,2 
1-2 uger før samtalen -0,1 -0,2 
I ugen for samtalen -1,0 -0,7 
1-2 uger efter samtalen (-1,4) (-2,1) 
3-4 uger efter samtalen -0,6 (-0,3) 
Kontaktforløbssamtale   
3-4 uger før samtalen 0,0 1,1 
1-2 uger før samtalen (-1,0) (-1,2) 
I ugen for samtalen (-1,6) (-1,6) 
1-2 uger efter samtalen 0,0 0,5 
3-4 uger efter samtalen 1,8 1,4 
Jobplansamtale   
3-4 uger før samtalen (-1,1) (-1,4) 
1-2 uger før samtalen (-1,8) (-1,5) 
I ugen for samtalen 0,0 -0,6 
1-2 uger efter samtalen 5,1 4,7 
3-4 uger efter samtalen 1,0 1,2 
Formidlings- og henvisningssamtale   
3-4 uger før samtalen 0,1 0,1 
1-2 uger før samtalen 0,8 0,2 
I ugen for samtalen -0,7 (-1,2) 
1-2 uger efter samtalen 0,5 -0,3 
3-4 uger efter samtalen (-1,3) (-2,0) 
Anm.: Perioden 2003 og 2004 er fra 1. juli 2003 til 30. juni 2004. Resultaterne angiver den gennem-

snitlige ugentlige effekt for at komme i beskæftigelse i forbindelse med en samtale i løbet af de 
første 112 uger af ledighed. Definition af referenceperson, jf. figur III.23. Resultatet er beregnet 
for nyledige dagpengemodtagere i alderen 25-50 år. Resultater i parentes er ikke statistisk 
signifikante på et 5 pct.-niveau. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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III.7 Udviklingen i ledighed og arbejdsstyrke  
 
Dette afsnit diskuterer to vigtige problemstillinger: Er faldet 
i ledigheden permanent og kan arbejdsstyrken øges? Efter 
den midlertidige stigning i ledigheden igennem 2002 og 
2003 er arbejdsløsheden faldet med over 80.000 personer og 
udgør nu – i foråret 2007 – godt 100.000 personer. I afsnit-
tet diskuteres, om ledighedsfaldet er permanent og hvilke 
forhold der i givet fald kan forklare et strukturelt fald i 
ledigheden. 
 
Det er sandsynligt, at grænsen for ledighedsfaldet er ved at 
være nået, selvom ledigheden i dag er kommet længere ned, 
end nogen troede muligt for blot få år siden. Fortsatte stig-
ninger i beskæftigelsen skal hovedsagelig ske ved forøgel-
ser af arbejdsstyrken. Det er derfor problematisk, at den 
demografiske udvikling isoleret set betyder, at arbejdsstyr-
ken reduceres med 80.000 personer frem til 2020. Det rejser 
spørgsmålet, hvor stort potentialet er for at øge arbejdsstyr-
ken og dermed beskæftigelsen på kort og mellemlang sigt.  
 
Er ledighedsfaldet holdbart? 
 
Ledighedsfaldet siden begyndelsen af 2004 er en fortsæt-
telse af faldet i ledigheden i perioden 1994-2001. Fra 1993, 
som er året med den højeste registrerede ledighed i efter-
krigstiden, og frem til i dag er ledigheden reduceret med 
over 250.000 personer. Dette er sket samtidig med, at de 
nominelle lønstigninger i hele perioden har udgjort 3½-4 
pct. om året, jf. figur III.24. 
 
Sammenhængen i den beskrevne udvikling kan illustreres i 
en såkaldt Phillips-kurve, der viser sammenhængen mellem 
ledighedsniveau og nominel lønstigningstakt for en række 
år. Ændringer i arbejdsmarkedets funktion kan vise sig som 
ændringer i Phillips-kurvens hældning og placering. Nor-
malt antages der at være en kortsigtet negativ sammenhæng 
mellem lønstigningstakt og ledighed – lavere ledighed 
indebærer alt andet lige et øget lønpres og dermed stigende 
lønstigningstakter. På lang sigt antages der ikke at være en 
mulighed for afvejning mellem ledighed og løn-
stigningstakt. Det er udtryk for, at ledighedsniveauet på lang  

Er faldet i 
ledigheden 
permanent? 

Kan arbejds-
styrken øges? 

Stort fald i ledighed 
uden nævneværdigt 
lønpres  

Den simple 
Phillips-kurve på 
kort og lang sigt  
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Figur III.24a Registreret ledighed  Figur III.24b Nominelle og reale løn-
stigninger 
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Anm.: I figur III.24a er den gennemsnitlige årlige ledighed vist for 1948-1984, og derefter er den 

månedlige ledighed vist. I figur III.24b er realløn er beregnet som de nominelle lønomkostnin-
ger deflateret med nationalregnskabets forbrugerprisdeflator. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og ADAM’s databank. 

 
 
sigt udelukkende er bestemt af forhold på økonomiens 
udbudsside – og dermed ikke af efterspørgslens niveau. 
 
Der har i visse delperioder været en negativ sammenhæng 
mellem lønstigninger og ledighed i Danmark, jf. figur 
III.25. Sammenhængen har dog ikke været stabil i hele 
perioden.37 I begyndelsen af 1970’erne flyttede kurven sig 
udad (mod nordøst), hvilket bl.a. skyldtes den generelle 
stigning i inflationsforventningerne og lønpresset.38 Om-
vendt har observationerne siden midten af 1990’erne bevæ-
get sig indad igen (mod sydvest), så kurven nærmest er 
blevet vandret. Denne bevægelse kan tilskrives forventnin-
ger om lav inflation, således at den samme lønstigningstakt 
er forenelig med lavere ledighed, men kan også afspejle en 
lavere strukturledighed.     
 
37) Lønrelationen i Det Økonomsike Råds Sekretariat makroøkono-

miske model SMEC, der dækker perioden 1971-2005, er dog sta-
bil, jf. bilag III.5. Dette skyldes, at lønrelationen ud over ledighe-
den inddrager forklarende variable for bl.a. nettopriser, dagpen-
genes kompensationsgrad og ændringer i den strukturelle ledig-
hed i slutningen af 1990’erne., jf. bilag III.5.  

38) Da Phillips-kurven viser sammenhængen mellem ledighedsni-
veau og nominelle lønstigninger, afhænger kurvens placering af 
inflationsforventningerne. 

 

Phillips-kurven 
rykker rundt 
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Figur III.25 Den danske Phillips-kurve 
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Kilde: ADAM’s databank.  
 
 
Formandskabet har tidligere offentliggjort beregninger af 
den strukturelle ledighed frem til 2005, jf. Det Økonomiske 
Råd (2006a). Den strukturelle ledighed kan tolkes som den 
“langtidsholdbare” ledighed i den forstand, at der ikke op-
står større makroøkonomiske ubalancer på længere sigt.39 
Den kan ikke observeres, men ved hjælp af forskellige 
statistiske metoder kan man skønne over dens niveau – bl.a. 
med udgangspunkt i udviklingen i den faktiske ledighed og 
lønstigningstakten. Der er betydelige begrebsmæssige og 
empiriske problemer forbundet med at fastlægge den struk-
turelle ledighed, jf. boks III.10, og derfor skal skøn herfor 
tolkes med varsomhed.  
 

 
39) En betingelse herfor er, at de gennemsnitlige reallønsstigninger 

svarer nogenlunde til stigningen i produktiviteten i de konkurren-
ceudsatte erhverv, da der ellers vil ske vedvarende forskydninger 
i den funktionelle indkomstfordeling. Relationen for den struktu-
relle ledighed i boks III.10 indebærer i ligevægt en reallønsfrem-
gang på 1,8 pct., hvilket svarer til antagelsen om produktivitets-
væksten i de konkurrenceudsatte erhverv i kapitel I. 

Skøn for 
strukturledigheden 
usikre 
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Boks III.10 Estimation af strukturel ledighed 
 

Den anvendte metode til estimation af strukturledigheden baserer sig på, at den 
faktiske lønudvikling giver information om forskellen mellem faktisk og struktu-
rel ledighed (det såkaldte ledighedsgap). Metoden er diskuteret og dokumenteret i 
Det Økonomiske Råd (2006a). Der tages udgangspunkt i en relation, hvor løn-
stigningstakten forklares ved hjælp af et ledighedsgap to kvartaler tidligere og en 
række andre variabler, der har betydning for lønudviklingen: 
 
         ( ) ( )*

2 1

e e
t t tt t

w u uα β γ π δ π π ε
− −

= + − + ⋅ + − +&                         (1) 

 
hvor w&  er år-til-år-stigningstakten i timelønnen, u er arbejdsløshedsprocenten 
opgjort i pct. af arbejdsstyrken, u* er den strukturelle ledighed, og eπ  er den 
forventede prisinflation, målt ved et glidende gennemsnit af den faktiske inflation, 
π . 
 
Ligning (1) suppleres med information om udviklingen i industriens kapacitets-
udnyttelse ud fra en antagelse om, at et øget pres på arbejdsmarkedet vil være 
sammenfaldende med et øget pres på kapacitetsudnyttelsen. 
 
Estimeres relation (1) på baggrund af kvartalsdata for perioden 1980-2006 fås: 
 
    ( ) ( )*

2 1
(15, 0) ( 6, 9) (15, 7) (1, 5)
0,026 0,58 0,60 0,14e e

t t tt t
w u u π π π ε

− −
−

= − ⋅ − + ⋅ + ⋅ − +&  

 
hvor tallene i parentes er t-værdier. Ligningen forklarer ca. 75 pct. af variationen i 
lønstigningstakten.  
 
Den resulterende strukturledighed og det tilsvarende ledighedsgap fremgår af 
figur III.26 og III.27. Estimatet af den strukturelle ledighed i 2006 er på knap 5 
pct. af arbejdsstyrken eller ca.140.000 personer.  
 
I prognosen i kapitel I vurderes, at ledighedsniveauet og lønstigningstakten i 2008 
og 2009 er hhv. 4 pct. og 4,5 pct. Disse skøn er forenelige med den estimerede 
relation (1), hvis de forventede prisstigninger er 2 pct. om året, og det antages, at 
inflationen er korrekt forudset ( eπ π= ). Dette understøtter, at begrebet strukturel 
ledighed og kvantificeringer heraf er relevante også i den aktuelle konjunktursitu-
ation. Hvis arbejdsløsheden svarer til det estimerede strukturelle niveau, indebæ-
rer relationen med de gjorte forudsætninger, at lønstigningstakten ville være 3,8 
pct. om året. 
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En opdatering af skønnet i Det Økonomiske Råd (2006a) til 
2006 viser, at strukturledigheden er faldet svagt i løbet af 
2006 og nu udgør knap 5 pct. eller ca. 140.000 personer, jf. 
figur III.26.40 I samme periode er den faktiske ledighed 
faldet til knap 4 pct. Den skønnede strukturledighed faldt fra 
ca. 9 til 5 pct. i perioden 1993-2000, men er kun faldet svagt 
siden 2001. Faldet i strukturledigheden i sidste halvdel af 
1990’erne er sammenfaldende med arbejdsmarkedsrefor-
merne, herunder opstramninger af dagpengesystemet. 
 
 
Figur III.26 Strukturledighed og faktisk ledighed 
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Kilde: MONA’s databank og egne beregninger, jf. boks III.10.  
 
 
Den aktuelle ledighed ligger omkring 35.000 personer under 
den skønnede strukturledighed, jf. figur III.27. Ubalancerne 
på arbejdsmarkedet – målt ved det absolutte ledighedsgap – 
var væsentligt større i sidste halvdel af 1980’erne og starten 
af 1990’erne. Det er vigtigt at understrege, at den strukturel-
le ledighed ikke skal opfattes som en nedre eller øvre græn-
se for ledigheden. Der er intet til hinder for, at ledigheden i 
perioder kan ligge under den strukturelle ledighed. Dette 
skyldes, at efterspørgselspresset kan være kraftigt nok til at 
øge beskæftigelsen, selvom lønningerne gradvist presses 
 
40) Da den kvartalsvise ledighed indgår to perioder forskudt i 

lønrelationen, inddrages kun information om ledigheden til medio 
2006, jf. boks III.10. 

Strukturledighed 
svagt faldende til 
knap 5 pct. 

Ledighedsgap på 
35.000 personer 
øger årlig lønstig-
ning med 0,6 pct.  
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opad, hvilket isoleret set får beskæftigelsen til at falde. Det 
vurderes, at den aktuelle forskel mellem den faktiske og 
strukturelle ledighed på 1 pct. af arbejdsstyrken øger den 
årlige lønstigningstakt med 0,6 pct.point, jf. boks III.10. 
 
 
Figur III.27 Ledighedsgap 
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Anm.: Ledighedsgap’et er opgjort som forskellen mellem den faktiske 
og  den strukturelle ledighed. Den strukturelle ledighed antages at 
være ca. 140.000 personer i perioden 2007-09. 

Kilde: MONA’s databank og egne beregninger.  

 
 
Skønnet for strukturledigheden på knap 5 pct. har en stati-
stisk usikkerhed på +/÷ 1 pct.point. Det betyder, at skønnet 
for strukturledigheden er statistisk foreneligt med den 
faktiske ledighed på knap 4 pct. – men det er lige på græn-
sen. Det er bemærkelsesværdigt, at de to perioder i de sidste 
25 år, hvor arbejdsmarkedet har været mest i ubalance – 
1986-87 med overophedet arbejdsmarked og første halvdel 
af 1990’erne med historisk høj ledighed – har været kende-
tegnet ved, at den skønnede strukturledighed signifikant har 
afveget fra den faktiske. I 1986-87 var den strukturelle 
ledighed klart højere end den faktiske, mens det modsatte 
var tilfældet i første halvdel af 1990’erne, jf. figur III.26.  
 
 

Usikkerhed er  
1 pct.point 
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Skønnet for den strukturelle ledighed bekræfter, at der er 
sket forbedringer af arbejdsmarkedets funktionsmåde, om 
end hovedparten af ændringerne ifølge denne indikator til-
syneladende er sket i sidste halvdel af 1990’erne. 
 
Normalt fremføres tre delvist supplerende forklaringer på 
forbedrede strukturer på arbejdsmarkedet siden midten af 
1990’erne: 
 

• Reformer af den aktive arbejdsmarkedspolitik samt 
øget økonomisk tilskyndelse til at være i beskæfti-
gelse frem for at modtage offentlige overførsler 

• Globalisering, dvs. øget åbenhed over for strømme 
af varer, investeringer og arbejdskraft over lande-
grænserne 

• Mere decentral løndannelse på det danske arbejds-
marked 

 
Der har været en række tydelige stramninger af arbejdsmar-
kedspolitikken i løbet af 1990’erne, jf. afsnit III.2: Gradvis 
forkortelse af ydelsesperioden for forsikrede ledige til fire 
år, herunder bortfald af genoptjeningsretten ved aktivering, 
og indførelse af ret og pligt til aktivering. I retning af for-
bedrede strukturer efter år 2000 trækker en opstramning og 
mere effektiv håndhævelse af rådighedsreglerne for forsik-
rede ledige, samt en øget erhvervsretning af kontanthjælps-
systemet. 
  
Reguleringen af offentlige overførsler, herunder dagpenge 
og kontanthjælp, sker som udgangspunkt i forhold til den 
generelle lønudvikling, jf. satsreguleringsloven vedtaget i 
1990.41 Ved opgørelsen af satsreguleringsprocenten tages 
udgangspunkt i stigningen i årslønnen to år tidligere i hen-
hold til DA’s strukturstatistik. Der foretages en række 
korrektioner i forhold til statistikkens bruttolønsbegreb, der 
betyder, at stigningen i overførselsindkomster til den enkel-
te er mindre end stigningen i bruttolønsbegrebet, jf. Det 
Økonomiske Råd (2005). Korrektionerne tager højde for 
ændringer i bl.a. arbejdsgiverbidraget, arbejdsgiveradmini-

 
41) Loven er siden ændret, bl.a. for at præcisere forudsætningerne, jf. 

lov nr. 373 af 28. maj 2003. 
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strerede pensionsindbetalinger og ændringer i forholdet 
mellem antallet af arbejdere og funktionærer. Endvidere 
afsættes normalt 0,3 pct. af reguleringen til den såkaldte 
satsreguleringspulje.42 Siden 1995 er dagpengenes gennem-
snitlige kompensationsgrad, som den måles i den makro-
økonomiske model SMEC, derfor reduceret med over 10 
pct., jf. figur III.28.43  
 
 
Figur III.28 Dagpengenes kompensationsgrad 
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Anm.: Kompensationsgraden er forholdet mellem bruttoårslønnen for en 
privatansat – dvs. inklusive pension, genetillæg samt betaling for 
ferie og søgnehelligdage – og de gennemsnitlige dagpenge pr. 
forsikret helårsledig. 

Kilde: SMEC’s databank.  

 

 
42) Satsreguleringspuljen anvendes i forbindelse med finansloven til 

foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 
for at forbedre vilkårene for modtagere af overførselsindkomster 
og svage grupper. 

43) Reduktionen i dagpengenes kompensationsgrad bliver mindre, 
hvis der i stedet for et før-skat indkomstmål anvendes et efter-
skat mål. Dette skyldes det progressive danske indkomstskattesy-
stem. Ligeledes vil ækvivalering af disponible indkomster, dvs. 
omfordeling inden for husstanden, kunne trække i samme retning, 
jf. Det Økonomiske Råd (2006b).    
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Der findes ikke en objektivt korrekt måde at regulere ind-
komstoverførslerne i forhold til lønudviklingen på arbejds-
markedet, jf. diskussionen i Det Økonomiske Råd (2005). 
En række andre mål for kompensationsgraden viser dog et 
lignende eller større fald, jf. Finansministeriet (2004) og LO 
(2006a).44 Fælles for disse mål og målet for kompensations-
graden i figur III.28 er, at opbygningen af arbejdsmarkeds-
pensionerne er den væsentligste årsag til faldet i kompensa-
tionsgraden. Den beskrevne udvikling fremmer lønmodera-
tion og gør det økonomisk mere attraktivt at være beskæfti-
get end at være ledig – grupper af lavtlønnede har dog 
stadig en høj kompensationsgrad. Prisen for disse struktur-
forbedringer er en lavere vækst i levestandarden for især 
langvarigt ledige. 
 
Øget international integration påvirker det danske arbejds-
marked via ændrede konkurrenceforhold på varemarkedet 
samt bedre muligheder for at outsource arbejdsopgaver og 
generelt at flytte økonomisk aktivitet over landegrænserne. 
Disse forhold trækker i retning af at øge arbejdskraftefter-
spørgslens lønfølsomhed, hvilket i højere grad binder den 
indenlandske løn til at følge lønningerne hos samhandels-
partnerne, jf. Andersen mfl. (2000).  
 
Der hersker ikke tvivl om, at den danske økonomi i stadig 
højere grad integreres i den globale økonomi målt ved 
strømme af varer og tjenesteydelser samt investeringer over 
landegrænserne, jf. figur III.29 og III.30. Endvidere er der i 
de senere år sket en markant stigning – dog fra et lavt 
niveau – i antallet af personer fra især Sverige, Tyskland og 
Polen, der arbejder i Danmark, jf. neden for. Der er to 
tilgange, der fokuserer på hhv. måling af lønkonvergens og 
arbejdskraftefterspørgslens lønfølsomhed, til påvisning af, 
at arbejdsmarkedet påvirkes som forudsagt oven for.  
 
 

 
44) I LO (2006a) præsenteres mål for kompensationsgraden startende 

i 1980. Faldet i kompensationsgraden har gjort sig gældende i 
stort set hele perioden, dvs. også før satsreguleringslovens ikraft-
trædelse. 
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Figur III.29  Direkte investeringer over landegrænser og 
beholdninger af direkte investeringer 
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Anm.: Såvel direkte investeringer som beholdningerne heraf er opgjort 
som et simpelt gennemsnit af indgående og udgående investerin-
ger hhv. et simpelt gennemsnit af beholdningen af danske 
investeringer i udlandet og udenlandske investeringer i Danmark. 
Omvurderinger af beholdninger er en mulig forklaring på, at 
ændringer i beholdningerne afviger fra investeringerne. Der er 
kun data for beholdning for 1999-2005.  

Kilde: Danmarks Nationalbank.  

 
 
Figur III.30 Samlet import og eksport i forhold til BNP 
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Kilde: ADAM’s databank. 
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Niveauet for de nominelle lønninger er konvergeret i perio-
den 1973-98 for EU-15 landene eksklusive Luxembourg og 
Portugal, jf. Andersen mfl. (2000). Ligeledes samvarierer 
især lønningerne mellem lande med stor indbyrdes samhan-
del. Forfatterne er omhyggelige med at gøre opmærksomme 
på, at konvergensen i lønningerne sker gradvist og i moderat 
tempo.  
 
Der findes ingen danske undersøgelser af arbejdskraftefter-
spørgslens lønfølsomhed. Der findes imidlertid en lang ræk-
ke internationale forskningsbidrag, som efterlader et lidt 
blandet billede. I USA er lønfølsomheden steget for efter-
spørgslen efter arbejdere i fremstillingsvirksomheder i peri-
oden 1958-91, jf. Slaughter (2001). For Tyskland og Stor-
britannien er der tegn på, at efterspørgslen efter arbejdskraft 
er blevet mere elastisk som følge af, at investeringernes 
omkostningsfølsomhed er øget, jf. Hatzius (2000). For 
italiensk fremstillingsvirksomhed er der indikationer af en 
negativ sammenhæng mellem globalisering og arbejdskraf-
tefterspørgselselasticiteter, jf. Faini mfl. (1999). For Tysk-
land, Storbritannien og USA vokser de numeriske elasticite-
ter over tid, mens elasticiteterne er reduceret i Italien, Japan 
og Spanien, jf. Bruno mfl. (2003). Ovennævnte undersøgel-
ser fokuserer på den tidsmæssige udvikling i elasticiteter i 
industrialiserede lande.45 
 
Selvom de empiriske undersøgelser således ikke giver et 
helt entydigt billede af globaliseringens konsekvenser for 
arbejdsmarkedets funktion, konkluderes – med støtte i 
Andersen mfl. (2000) – at globaliseringen i et vist omfang 
har disciplineret løndannelsen i de senere år. 
 
 
Det tredje vigtige element i løndannelsen er rammerne for 
overenskomstforhandlingerne. Siden slutningen af 1980’er-
ne er mange overenskomstområder gradvist overgået fra 
normallønssystemet til minimalløns- og mindstebetalings-
 
45) En anden tilgang er at undersøge konsekvensen af skift i handels-

regimer, typisk dereguleringer, i mindre udviklede lande. Deregu-
leringer i Indien har øget arbejdskraftens lønelasticitet, jf. Hasan 
mfl. (2003), mens Krishna mfl. (2001) på tyrkiske data ikke kan 
afsløre tilsvarende konsekvenser. 
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systemet samt især lønsystemer uden sats, jf. tabel III.19. 
Under normallønssystemet fastsættes lønsatsen udelukkende 
ved de centrale overenskomstforhandlinger, og der foregår 
ingen efterfølgende lønforhandlinger på lokalt plan. Der kan 
dog forekomme forskellige former for personlige tillæg, 
men i praksis må der dog forventes en begrænset spredning 
mellem den faktiske løn og den centralt fastsatte løn. Mini-
malløns- og mindstebetalingssystemet er varianter af et 
todelt forhandlingssystem, der indeholder både centrale og 
decentrale elementer. Selve overenskomsten lægger en 
bundgrænse for lønmodtagernes personlige løn, og der er ret 
til lokale lønforhandlinger en gang om året – med mindre 
andet aftales. Dette betyder, at virksomhedsspecifikke 
forhold relativt hurtigt kan slå igennem på lønnen.46 Lønsy-
stemer uden sats repræsenterer den højeste grad af decentra-
lisering på det danske arbejdsmarked, da overenskomsten 
ikke fastlægger nogen mindstesats, og den enkelte lønmod-
tagers løn bestemmes derfor på virksomhedsniveau. 
 
 

 
46) En principiel forskel mellem minimalløns- og mindstebetalings-

satsområdet er, at minimallønsområdet fastlægger en egentlig 
grundløn, hvortil kommer eventuelle personlige tillæg, der ikke er 
overenskomstfastsatte. Mindstebetalingssatsen er derimod udtryk 
for et garanteret minimum for den samlede løn og er således ikke 
en grundløn. 
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Tabel III.19 Lønsystemer på DA/LO-området 
 

 1989 1991 1993 1995 1997 2000 2004 
 --------------------------------------  Pct.  --------------------------------- 
Normalløn 34 19 16 16 16 15 16 
Minimalløn 32 37 13 12 21 23 27 
Mindstebetaling 30 40 67 61 46 44 35 
Uden sats 4 4 4 11 17 20 22 

 

Kilde: Diverse udgaver af DA’s Arbejdsmarkedsrapport. 
 

 
 
Det kan have væsentlig indflydelse på løndannelsen, at 
overenskomstforhandlingerne i højere grad foregår decen-
tralt på den enkelte virksomhed end centralt mellem løn-
modtagernes og arbejdsgivernes organisationer.47 Årsagen 
er, at centraliseringsgraden kan påvirke størrelsen af den 
lønpræmie, som fagforeningerne foranlediger, jf. Calmfors 
og Driffil (1988). Hvis forhandlingerne foregår helt decen-
tralt eller helt centralt, er lønpræmien lille, men den er stor, 
hvis forhandlingerne foregår på brancheniveau.48 Lønsy-
stemerne kan ligeledes have indflydelse på lønspredningen, 
da det må antages, at øget decentralisering medfører større 
lønspredning.  
 

 
47) Ved at flytte en større del af lønforhandlingerne ud på virksom-

hedsniveau får tillidsmandsinstitutionen en vigtigere rolle på en 
lang række virksomheder. Dette understreges af, at der ved de 
netop afsluttede overenskomstforhandlinger er åbnet op for særli-
ge vederlag til tillidsrepræsentanter på visse områder.   

48) Centrale fagforeninger handler ud fra, at lønstigningerne i høj 
grad overvæltes i forbrugerpriserne, mens udgangspunktet for 
helt decentrale forhandlinger er, at den enkelte virksomhed ikke 
kan overvælte lokale lønstigninger i priserne. I ingen af situatio-
nerne er der nogen nævneværdig lønpræmie i løndannelsen. Dette 
vil der til gengæld være, hvis lønningerne forhandles på sektor- 
og brancheniveau, idet branchevise lønstigninger kun delvist slår 
ud i forbrugerpriserne, samtidig med at omkostningerne i betyde-
lig grad kan overvæltes i priserne.      

Decentralisering 
kan påvirke både 
lønniveau og  
-spredning 
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Ved at betragte timelønsfordelingen for de fire overens-
komstområder får man ikke præcis indsigt i, hvilken betyd-
ning de enkelte områder har for lønnens niveau og spred-
ning, jf. figur III.31. Normallønsområdet har sammen med 
minimallønsområdet den mindste gennemsnits- og median-
løn, mens området uden sats er præget af de højeste time-
lønninger. Der er en tendens til, at spredningen inden for 
normallønsområdet er mindre end for de andre områder. En 
analyse på de ukorrigerede timelønninger er dog misvisen-
de, da der skal korrigeres for forskelle i lønmodtagernes, 
virksomhedernes og ansættelsesforholdets karakteristika, 
der har betydning for aflønningen. Det er typisk uddannelse, 
arbejdsfunktion, køn, erhvervserfaring, virksomhedsancien-
nitet, branche mv. Herefter er det muligt at vurdere betyd-
ningen af overenskomstområdet. 
 
 
Figur III.31 Timelønsfordeling for overenskomstområder 

på DA/LO-området, 1997-2005 
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Anm.: Lønbegrebet er smalfortjeneste, og timelønningerne er opgjort i 
2000-priser. 

Kilde: Theilmann (2007) på baggrund af DA’s lønstatistik. 

 
 

Tal for lønninger 
skal korrigeres for 
lønmodtagernes og 
virksomhedernes 
karakteristika 
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En ny undersøgelse korrigerer for disse forhold og finder, at 
normallønsområdet har et højere lønniveau og en mindre 
lønspredning end områderne med decentrale forhandlinger, 
jf. Theilmann (2007).49  For lønniveauets vedkommende 
ligger de decentrale områder mellem 1 og 4 pct. under 
normallønsområdet. Årsagen til, at de ukorrigerede lønnin-
ger er lavere for normallønsområdet end for de decentrale 
områder er bl.a., forskelle i branchetilknytning, erfaring og 
uddannelsesniveau. Den større lønspredning på de decentra-
le områder og disse områders øgede udbredelse afspejles 
også i DA’s lønstatistik. Lønspredningen er øget 10 pct. 
siden 1995, hvilket ikke er uvæsentligt, jf. figur III.32. Det 
skal imidlertid holdes op mod, at lønspredningen blev 
reduceret fra indeks 170 til 100 fra midten af 1950’erne og 
frem til 1980.  
 
Øget lønspredning kan sikre bedre overensstemmelse mel-
lem lønmodtagernes produktivitet og aflønning. Mulighe-
derne for bedre match på arbejdsmarkedet bidrager til 
reduceret ledighed. Lavere lønniveau medvirker ligeledes til 
lavere ledighed ved at øge efterspørgslen efter arbejdskraft. 
De numeriske størrelser af de påviste effekter inden for de 
seneste ti år er dog ikke dramatiske. 
 
 
 
 
 
 

 
49) Et andet studie, jf. Plasman mfl. (2006), finder samme resultat for 

lønspredningen som Theilmann (2007), men det modsatte resultat 
for decentraliseringens påvirkning af lønnens niveau, dvs. øget 
løn. Plasman mfl. (2006) betragter dog en tidligere periode og har 
ikke adgang til så detaljerede data. 

Decentralisering 
mindsker 
lønniveauet og øger 
spredningen  

Bedre strukturer 
og lavere ledighed 
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Figur III.32 Lønspredning for lønmodtagere 
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Anm.: I figuren indgår lønmodtagere på DA-området, som ikke er 
ledere, medarbejdere med særligt ansvar, elever eller unge. Der er 
databrud i 1992-1993, da kilden til og med 1992 er DA’s Arbej-
derlønstatistik, og fra og med 1993 er kilden DA’s Strukturstati-
stik. 

Kilde: DA’s Arbejderlønstatistik og Strukturstatistik.  

 
 
Sammenfattende kan det fastslås, at der er belæg for et fald i 
strukturledigheden efter år 2000. Bidragene hertil er de 
samme, som forklarer faldet i strukturledigheden i 1990’er-
ne: Arbejdsmarkedsreformer, globalisering og decentralise-
ring af løndannelsen.  
 
Hvordan kan arbejdsstyrken udvides? 
 
Arbejdsudbuddet afhænger både af antallet af personer, der 
står til rådighed for arbejdsmarkedet, og af den gennemsnit-
lige arbejdstid pr. person. Den effektive arbejdstid afhænger 
ud over arbejdstiden også af sygdom og andet fravær.  
En relativt ny dimension af globaliseringen er, at arbejds-
styrken i Danmark udvides med pendlere og tilflyttere fra 
vore nabolande – især Sverige, Tyskland og Østeuropa. Det 
er dog ikke nyt, at udlændinge arbejder i Danmark, og at 
danskere arbejder i kortere eller længere perioder i udlandet, 
jf. f.eks. Det Økonomiske Råd (2001) og Dansk Arbejdsgi-
verforening (2006).  

Belæg for fald i 
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Antallet af personer i arbejdsstyrken sættes ofte i forhold til 
antallet af personer i den erhvervsaktive alder, hvilket 
benævnes erhvervsfrekvensen. Erhvervsfrekvensen er steget 
frem til ca. 1990, hvorefter den er faldet svagt, jf. figur 
III.33. Faldet sættes i relief af, at det er sket i en periode 
med gode beskæftigelsesmuligheder. Normalt antages det, 
at flere melder sig i arbejdsstyrken, når beskæftigelsen er 
høj.  
 
Erhvervsfrekvensen har siden 1960 udviklet sig vidt for-
skelligt for mænd og kvinder. Mens den for mænd er faldet 
fra næsten 100 pct. til ca. 80 pct., er den for kvinder steget 
fra 45 til 75 pct. For begge køn er der dog sket et svagt fald 
siden 1990.  
 
 
Figur III.33 Summarisk erhvervsfrekvens 
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Anm.: Den summariske erhvervsfrekvens angiver personer i arbejds-
styrken delt med antallet af personer i den erhvervsaktive alder.
Tallene er baseret på den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik 
(RAS), som omfatter personer bosiddende i landet. Hertil kom-
mer bidrag til arbejdsstyrken fra bl.a. udlandet, jf. diskussionen 
knyttet til figur I.20.  

Kilde: Velfærdskommissionen (2006) og Danmarks Statistik, Statistik-
banken. 

 
 
Kvindernes øgede erhvervsfrekvens kan bl.a. skyldes op-
bygningen af velfærdssamfundet, som har gjort, at pas-
nings- og plejeopgaver, der tidligere lå i hjemmet, er over-
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taget af den offentlige sektor. Den generelle tendens til 
faldende erhvervsfrekvens siden 1990 skyldes bl.a. øget an-
vendelse af en række tilbagetrækningsordninger før folke-
pensionsalderen, f.eks. efterløn og førtidspension. Endvide-
re betyder den betydelige udvidelse af uddannelsessystemet 
i perioden, at unge kommer senere ud på arbejdsmarkedet. 
 
Aspekter af udbygningen af velfærdssamfundet kan illustre-
res i tabel III.20. I 1960 var der godt 600.000 personer, der 
modtog indkomsterstattende ydelser, hvilket er steget til 1,6 
mio. personer i 2005. Hvis der ses bort fra modtagere af 
folkepension, er stigningen fra knap 200.000 til godt 
800.000. Den største forøgelse i antallet af modtagere af 
indkomstoverførsler fandt sted i perioden 1960-80. I denne 
periode blev nye ydelser indført, f.eks. efterlønnen i 1979. 
Ligeledes er overgangsydelses- og orlovsordninger blevet 
indført, men de er nu helt eller delvist afviklet. 
 
Der har også været en betydelig stigning i antallet af modta-
gere af målrettede indkomstoverførsler. Antallet af modta-
gere af boligsikring og boligydelse er således mere end for-
doblet siden 1980, og antallet af personer, der modtager sta-
tens uddannelsesstøtte, er over 2½ gang større nu end i 
1980. 
 
 

Flere modtagere af 
overførsler 
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Tabel III.20 Modtagere af offentlige indkomstoverførsler 
 

 1960 1970 1980 1990 2000 2005 
 ------------  1.000 helårspersoner  ----------  
Folkepension 468 582 683 706 701 772 
Førtidspension 103 205 172 245 258 247 
Efterløn og overgangsydelse - - 54 94 181 166 
Arbejdsløshedsdagpenge 31 24 152 211 123 127 
Kontanthjælp og revalidering 39 41 107 137 117 117 
Sygedagpenge 10 28 54 42 54 69 
Barselsdagpenge 2 9 16 32 34 55 
Aktivering a) - - 19 74 70 44 
Orlov - - - - 24 4 
Indkomsterstattende overførsler i alt 653 889 1.257 1.540 1.562 1.601 
 -----------------  1.000 børn  ----------------- 
Børnefamilieydelse, børnetilskud mv. - 1.055 1.241 1.276 1.371 1.449 
 --------------  1.000 husstande  -------------- 
Boligsikring og boligydelse - 238 240 426 504 528 
 ---------------  1.000 personer  -------------- 
Statens uddannelsesstøtte - - 123 182 295 314 
Befolkning 4.581 4.929 5.123 5.140 5.340 5.434 
Befolkning, 15-64 år 2.923 3.160 3.306 3.454 3.558 3.581 
 

a) Omfatter AF- og kommunalaktivering. 
Anm.: Opgørelsesprincipperne i tabellen afviger fra tabel III.1, hvorfor tallene ikke stemmer helt

overens. 
Kilde: ADAM’s databank, Statistisk Tiårsoversigt, Statistisk Årbog, Statistiske Efterretninger og egne 

beregninger. 
 

 
 
En række modtagere af indkomsterstattende ydelser er alle-
rede tæt på arbejdsmarkedet, f.eks. modtagere af arbejdsløs-
hedsdagpenge og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmod-
tagere samt aktiverede og personer i jobtræning. Mulighe-
derne for at få en større andel af disse i beskæftigelse disku-
teres i afsnit III.8. En stor gruppe af de 15-64-årige, der 
modtager offentlige indkomstoverførsler, er længere væk 
fra arbejdsmarkedet, fordi de: 
 

Modtagere af 
overførsler i og 
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• Er syge (knap 70.000 personer) eller er på barsels-
orlov (55.000 personer) 

• Har nedsat erhvervsevne og modtager førtidspensi-
on (knap 250.000 personer) 

• Har sociale problemer ud over ledighed og modta-
ger kontanthjælp og revalidering (knap 120.000 
personer) 

• Har valgt at trække sig frivilligt tilbage på efter-
lønsordningen (godt 160.000 personer) 

 
Blandt disse grupper har modtagere af efterløn utvivlsomt 
de bedste helbredsmæssige og kvalifikationsmæssige forud-
sætninger for at være i beskæftigelse, jf. Det Økonomiske 
Råd (2005) og Velfærdskommissionen (2006). 2/3 af efter-
lønsmodtagerne kommer direkte fra beskæftigelse, og 
efterlønsmodtagernes gennemsnitlige forbrug af sundheds-
ydelser og medicin er tæt på forbruget blandt de beskæfti-
gede i aldersgruppen over 60 år. Mulighederne for at få 
flere over 60 år til at fortsætte på arbejdsmarkedet diskute-
res i afsnit III.8.  
 
Arbejdstiden pr. beskæftiget er faldet kraftigt fra 1960 og 
frem til i dag fra knap 2.100 timer til godt 1.600 timer om 
året, jf. figur III.34. En mulig forklaring på dette er, at en 
del af velstandsstigningen omsættes til øget fritid (ind-
komsteffekt). En anden mulig forklaring er, at stigende 
marginalskatter i perioden har gjort valget af fritid mere 
attraktivt (substitutionseffekt). 
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Figur III.34 Årlig arbejdstid pr. beskæftiget siden 1960 
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Anm.: Der er databrud i 1995. 
Kilde: Velfærdskommissionen (2006) og nationalregnskabet. 

 
 
Faldet i timetallet er stoppet fra midten af 1990’erne, og der 
kan endda konstateres en stigning efterfølgende. I perioden 
1995-2005 er arbejdstiden pr. beskæftiget steget med knap 
60 timer svarende til mere end 3,6 pct., jf. tabel III.21. Det 
svarer til en vækst i arbejdsstyrken på ca. 100.000 personer. 
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siden 1995  
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Tabel III.21 Udvikling i gennemsnitlig årlig arbejdstid pr. beskæftiget 
 

 Timer 2005 Absolut vækst 
1995-2005 

Relativ vækst  
1995-2005 

  ----  Timer  ---- ----  Pct.  ---- 
Nationalregnskabet    
Alle beskæftigede 1.597  56   3,6 
Selvstændige 2.128 271 14,6 
Lønmodtagere 1.561  46   3,0 
Offentlig sektor 1.518 -11  -0,7 
Privat sektor 1.631   85    5,5 
Arbejdstidsregnskabet    
Alle beskæftigede 1.581 70 4,6 
Offentlig sektor 1.494 5 0,3 
  Mænd 1.639 -37  -2,2 
  Kvinder 1.434   31    2,2 
Privat sektor 1.619 99 6,5 
  Mænd 1.715 108    6,7 
  Kvinder 1.452   92    6,8 
 

Anm.: Beskæftigede er ekskl. orlov. Nationalregnskabet og arbejdstidsregnskabet har forskellige 
opgørelsesmetoder, hvorfor niveau for og udvikling i arbejdstiden kan afvige lidt fra hinanden. 
Nationalregnskabet anses for den primære kilde, men der er arbejdstiden ikke fordelt på køn, 
hvorfor arbejdstidsregnskabet er brugt som kilde til kønsspecifikke opgørelser. Ved opgørelsen 
af arbejdstimer pr. beskæftiget henføres de beskæftigede til den branche, hvor de har deres 
hovedstilling, mens de præsterede arbejdstimer henføres til den branche, hvor arbejdet udføres. 
Hvis en person har et bijob i en anden branche end vedkommende har sin hovedstilling, vil 
vedkommende bidrage til at løfte det gennemsnitlige antal præsterede timer i den branche, hvor 
han har sit bijob. Dette forhold vurderes ikke at give anledning til systematiske fejlvurderinger. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 
 
Det er bemærkelsesværdigt, at ansatte i den private sektor 
har haft en vækst i arbejdstiden på 85 timer i perioden, mens 
arbejdstiden i den offentlige sektor er faldet 11 timer. For 
gruppen af offentligt ansatte, som omfatter over 800.000 
personer, kunne der være et betydeligt potentiale for at øge 
arbejdsudbuddet. Hvis de offentlig ansatte øgede deres 
timetal svarende til de privatansatte i perioden 1995-2005 – 

Stor arbejdskraft-
reserve i den 
offentlige sektor  
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en vækst på 5,5 pct. – kunne det øge arbejdsstyrken svaren-
de til 45.000 heltidsbeskæftigede.50  
 
Timefremgangen i de private sektorer er især sket i erhverv 
med mange selvstændige og erhverv med udtalt mangel på 
arbejdskraft, f.eks. landbrug, fiskeri, transportvirksomhed 
samt bygge- og anlægsvirksomhed, jf. figur III.35. 
 
En påvisning af et potentiale for, at en gruppe beskæftigede 
kan øge deres arbejdsudbud, har kun værdi, hvis det samti-
dig anvises, hvordan potentialet kan realiseres. Arbejdstiden 
for beskæftigede fastlægges i et komplekst samspil mellem 
mange forhold. Overenskomsterne fastlægger en normal-
arbejdstid, og i forhold hertil bestemmer den enkelte sin ar-
bejdstid afhængigt af dels de muligheder for fleksibilitet, 
som overenskomsterne og lokalaftaler giver, dels den enkel-
tes præferencer og familiemæssige bindinger samt timeløn-
nen efter skat. I afsnit III.8 tages disse forhold op.  

 
50) Der er ligeledes en betydelig, hypotetisk arbejdskraftreserve på 

15-20.000 personer i den offentlige sektor, hvis fraværet kan 
bringes ned på niveau med den private sektor, jf. Dansk Arbejds-
giverforening (2005). Skønnet er behæftet med usikkerhed, da der 
pt. ikke findes en fuldt dækkende statistik over sygefraværet i 
Danmark.   
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Figur III.35 Årlig arbejdstid pr. beskæftiget 
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Anm.: Som tabel III.21. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 
 
Trods markante ændringer i udlændingepolitikken i 2002 er 
den samlede årlige indvandring ikke faldet i perioden 1999-
2005, jf. figur III.36.51 Det afspejler dog en ændret sammen-
sætning af indvandrernes oprindelse og baggrund. Færre 
kommer fra ikke-vestlige lande, og færre kommer som 
flygtninge eller familiesammenførte. Det betyder, at der 
kommer flere til landet for at arbejde eller studere. I 1999 
indvandrede godt 5.000 personer for at arbejde, og det er 
steget til 11.000 i 2005. Dansk Arbejdsgiverforening har 
beregnet, at som følge af ændringen af især indvandrings-
mønstret kom der et positivt bidrag til arbejdsstyrken af 
vandringer til og fra Danmark i 2003, jf. Dansk Arbejdsgi-
verforening (2006). I 2000 var der et tab.  
 
 

 
51) De følgende sider bygger på Dansk Arbejdsgiverforening (2006). 
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Figur III.36 Nytilkomne indvandreres geografiske oprin-
delse 
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Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 
 
 

 
 
En del af forklaringen skal findes i udvidelsen af EU med 
de østeuropæiske lande.52 Indvandringen fra de 10 nye EU-
lande er mere end fordoblet fra 1999 til 2005, jf. figur 
III.37. Med udgangspunkt i væksten i de udstedte arbejdstil-
ladelser steg indvandringen fra de nye EU-lande yderligere i 
2006 til skønsmæssigt 8-10.000 personer. Den dramatiske 
vækst i antallet af arbejdstilladelser i de senere år er fortsat i 
1. kvartal 2007. Hovedparten af østeuropæerne kommer fra 
Polen.  

 
52) De nye medlemslande er Cypern, Estland, Letland, Litauen, 

Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. 
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Figur III.37 Nytilkomne indvandrere fra de 10 nye EU-
lande og udstedte arbejds- og opholdstilladel-
ser til uddannelse 
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Anm.: Tallet for 2007 er baseret på tal for 1. kvartal 2007, som er 
opregnet til årsniveau. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 
 
Ud over indvandringen fra de østeuropæiske lande sker der 
en tilvækst i den danske arbejdsstyrke som følge af pendling 
fra Tyskland og Sverige. Siden åbningen af Øresundsbroen 
er pendlingen mellem Sverige og Danmark eksploderet, og 
ved indgangen til 2007 var der over 20.000 personer, som 
pendlede over Øresund for at arbejde i Danmark, jf. Dansk 
Arbejdsgiverforening (2006). Over halvdelen heraf er dog 
“udvandrede” danskere, der bosætter sig i Malmø og Syd-
sverige for at arbejde i Danmark. Fra 1998 til 2003 er 
antallet af pendlere fra Tyskland til Danmark fordoblet, så 
det udgør 4.200 arbejdstagere. Stigningen er navnlig trukket 
af, at flere tyskere tager til Danmark for at arbejde. 
 
Det vurderes med udgangspunkt i ovenstående diskussion, 
at siden år 2000 er antallet af svenskere, tyskere og østeuro-
pæere, der arbejder i Danmark, øget med op til 25.000 
personer. Heraf kommer ca. 15.000 fra Østeuropa, især 
Polen, ca. 8.000 fra Sverige og ca. 2.000 fra Tyskland.53  
 
53) Der er korrigeret for danskere bosat i Skåne, der arbejder i 

Danmark. 
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Personer fra Sverige og Tyskland pendler typisk på daglig 
basis, mens østeuropæere er i landet i kortere eller længere 
perioder. 
 
Denne arbejdskraft bidrager til, at den stærke vækst i efter-
spørgslen kan foregå uden kraftige lønstigninger, fordi den 
udenlandske arbejdskraft vil have en tendens til at blive 
ansat i erhverv med udtalt arbejdskraftmangel. 
 
Selvom antallet af østeuropæere, der kommer til Danmark, 
er kraftigt stigende, så er der lande i Europa, der i langt 
større grad tiltrækker udenlandsk arbejdskraft. Irland mod-
tog i 2005 knap 40 gange så mange østeuropæere som 
Danmark sammenholdt med befolkningen i den arbejdsdyg-
tige alder. Norge udstedte i perioden 2004-06 godt 120.000 
arbejdstilladelser til østeuropæere, mens Danmark i samme 
periode udstedte godt 21.000 tilladelser.  
 
 
III.8 Sammenfatning og vurderinger 
 
I udgangspunktet er det danske arbejdsmarked velfunge-
rende, og ledigheden er tæt på et historisk lavpunkt på 
100.000 personer. Mange lande søger derfor inspiration i 
den danske arbejdsmarkedsmodel og -politik, der ofte 
betegnes “flexicurity”. 
 
Flexicurity-modellen er kendetegnet ved forholdsvis høj 
kompensation ved ledighed, et fleksibelt arbejdsmarked 
med lempelige regler for opsigelse og en høj jobmobilitet 
samt en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Den forsikring mod 
indkomsttab ved ledighed, der opnås ved de relativt høje 
dagpengeydelser, betyder, at arbejdstagerne accepterer 
fleksible ansættelsesformer. På den anden side mindsker 
høje dagpenge alt andet lige de lediges incitamenter til at 
finde arbejde. Til gengæld bidrager den aktive arbejds-
markedspolitik – vejledning, jobanvisning, rådighedskrav 
og aktivering – til, at ledige personer kommer hurtigere 
tilbage i beskæftigelse. Ulempen ved flexicurity-systemet 
er, at mindstelønnen presses op og dermed også kravene til 
kvalifikationer hos de dårligst uddannede. Der er således en 
risiko for, at store grupper udelukkes fra arbejdsmarkedet.  

Importeret 
arbejdskraft i 
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I kapitlet analyseres og diskuteres centrale elementer i den 
danske flexicurity-model, især aktivering, obligatoriske 
møder og vejledning, rådighedskrav og dagpengesystemet. 
Kapitlet indeholder både nye analyser og en opdatering af 
analyserne af aktiveringspolitikken i Det Økonomiske Råd 
(2002). Det nuværende høje niveau for beskæftigelsen øger 
behovet for at se bredere på mulighederne for at reducere 
ledigheden og øge arbejdsstyrken.  
 
Kapitlet leder frem til følgende anbefalinger:   
 

• Uddannelsesaktivering bør yderligere målrettes og 
effektiviseres, da den nuværende udformning er 
dyr og historisk hverken har øget beskæftigelse el-
ler indtjening for de aktiverede. Hvis forbedringer 
ikke er mulige, bør omfanget reduceres væsentligt 

• Tidligere og mere intensiv vejlednings-, job-
anvisnings- og overvågningsindsats anbefales, da 
dette har stor effekt på lediges muligheder og mo-
tivation for at komme i beskæftigelse   

• Sagsbehandlerne bør anvende statistiske værktøjer 
i vurderingen af de lediges beskæftigelsespoten-
tiale og af virkningen af forskellige indsatser 

• Dagpengeperioden foreslås forkortet fra 4 til 2½ år 
• Det fremtidige demografiske fald i arbejdsstyrken 

kan imødegås ved øget anvendelse af udenlandsk 
arbejdskraft, et skattefrit år til de 64-årige i beskæf-
tigelse og mere fleksible overenskomster, der til-
lader øget arbejdstid for især offentligt ansatte  

 
Analyserne i kapitlet viser et samfundsøkonomisk under-
skud af aktiveringspolitikken i 2001 på 3 mia. kr., jf. tabel 
III.22. Resultatet skyldes især, at uddannelsesaktivering 
giver et stort underskud, mens motivationseffekten bidrager 
positivt. Dette tyder på, at aktiveringen i 2001 ikke var 
dimensioneret hensigtsmæssigt.  
 
Reformen “Flere i arbejde” har med virkning fra medio 
2003 reduceret omfanget af især uddannelsesaktivering. 
Derfor vil den samfundsøkonomiske vurdering af aktivering 
i 2003 sandsynligvis være bedre end aktiveringen i 2001, 
selvom det endnu er for tidligt at sætte præcise tal på effek-
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terne. De foreliggende analyser peger dog på behovet for 
ændringer i den aktive indsats, så de lediges beskæftigelses- 
og indtjeningsmuligheder forbedres.  
 
Et bemærkelsesværdigt resultat i afsnit III.4 er, at ledige 
med en videregående uddannelse i høj grad modtager ud-
dannelsesaktivering, og at uddannelsesaktivering for denne 
gruppe påvirker beskæftigelse og lønindkomst negativt i de 
efterfølgende år. Uddannelsesaktivering til ledige, der kun 
har folkeskolen som uddannelsesmæssig baggrund, har 
derimod positiv indflydelse på løn og beskæftigelse efter 
nogle år. En mulig forklaring kan være, at uddannelses-
aktivering af højtuddannede ledige ikke er tilstrækkeligt 
erhvervsrettet. 
 
Uddannelsesaktivering bør målrettes bedre mod at opkvali-
ficere de ledige til beskæftigelse. Det betyder sandsynligvis, 
at tilbuddene i forhold til i dag skal have et større og mere 
målrettet fagligt indhold og i højere grad erhvervsrettes. 
Især for de dårligst kvalificerede ledige, deriblandt en del 
indvandrere med mangelfulde sprogkundskaber, kan der 
være behov for uddannelser af længere varighed. Uddannel-
sesaktivering bør som udgangspunkt kun opretholdes for de 
grupper, hvor der kan påvises en positiv effekt for deltager-
nes efterfølgende beskæftigelse og indtjening. 
 
 
 

Tabel III.22 Samfundsmæssig nettogevinst ved forskellige aktiveringsordninger for 
personer aktiveret i 2001 

 

Privat 
jobtræning 

Offentlig 
jobtræning 

Uddannelses-
aktivering 

Anden 
aktivering 

Motivations-
effekt 

I alt 

----------------------------------------  Mia. 2005-kr.  -------------------------------------- 
0,2 0,2 -4,9 -0,4 1,8 -3,0 

 

Anm.: Analysen omfatter 18-50-årige personer, der var ledige i den første uge af 2001. Diskonterings-
raten antages at være 3 pct., og finansieringen af udgifter med skatter antages at indebære et
skatteforvridningstab svarende til 20 pct. af udgiften.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Analyserne viser betydelige motivationseffekter af aktive-
ring svarende til en gennemsnitlig forkortelse af ledigheds-
perioden på knap en uge. Det er her vigtigt at bemærke, at 
denne effekt virker på mange flere ledige end de faktisk 
aktiverede, og at effekten indtræder inden aktivering. Derfor 
kan den ikke tilknyttes bestemte aktiveringstyper. Den 
samfundsøkonomiske gevinst ved motivationseffekten er 
knap 2 mia. kr., når man tager højde for sparede overførsler 
og øget produktion.  
 
Undersøgelserne og diskussionen i kapitlet peger på ønsk-
værdigheden af både en tidsmæssig og en indholdsmæssig 
forskydning af den aktive arbejdsmarkedspolitik. For det 
første bør den forholdsvis sene aktivering – i den nuværen-
de konjunktursituation – i højere grad erstattes af en tidlig 
og intensiv indsats for at få de ledige tilbage i beskæftigelse. 
For det andet bør denne indsats i højere grad bestå i intensiv 
vejledning, jobanvisning, rådighedstest og om nødvendigt 
sanktioner. 
 
I den nuværende aktive arbejdsmarkedspolitik opfylder 
aktivering i praksis to funktioner. På den ene side opkvalifi-
cerer aktiveringsforløbene de ledige til at komme i beskæf-
tigelse, men denne effekt har vist sig ikke at kunne retfær-
diggøre omkostningerne ved ordningen. På den anden side 
er aktiveringen en motiverende faktor for de lediges over-
gang til beskæftigelse, allerede inden selve aktiveringen. De 
gradvise stramninger over de seneste år i rådighedsreglerne 
indebærer en styrkelse af de administrative procedurer som 
motivationsinstrument, og analyserne beskrevet i afsnit III.6 
dokumenterer deres effektivitet. Aktiveringsordningerne bør 
derfor i højere grad målrettes mod opkvalificering af svage 
ledige, mens især stærke lediges overgang til beskæftigelse 
bør styrkes gennem tidligere og mere intensive forløb med 
møder, vejledning og kontrol. 
 
Analyserne i kapitlet viser store effekter af obligatoriske 
møder, vejledning og rådighedsprøvning på lediges beskæf-
tigelsesmuligheder. Eksperimentet “Hurtigt i gang” påviser 
store effekter af en tidlig og intensiv vejlednings- og over-
vågningsindsats på overgangen fra ledighed til beskæftigel-
se, jf. figur III.38, og analyser i kapitlet viser, at kontaktfor-
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løb virker positivt på den lediges jobsøgning. Prisen herfor 
er lav i forhold til aktivering, og cost-benefit-analyser viser 
et samfundsøkonomisk overskud. På baggrund af disse 
erfaringer bør den danske arbejdsmarkedspolitik i højere 
udstrækning fokusere på intensive og tidlige forløb, hvor de 
ledige samtidig støttes og forpligtes i deres jobsøgning. 
Analyserne dokumenterer også, at opfølgningen af rådig-
hedskrav med sanktioner øger overgangen til beskæftigelse 
betydeligt. 
 
Vurderingen af de lediges beskæftigelsesmuligheder og en 
efterfølgende målrettet vejlednings- og opkvalificerings-
indsats er afgørende elementer i en velfungerende arbejds-
markedspolitik. Analyserne sandsynliggør, at jobcentrenes 
indsats på disse områder kan forbedres.  
 
 

Figur III.38 Ledighedsudvikling 
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Anm.: Deltagergruppen omfatter nyledige, der modtog en tidlig og intensiv vejlednings- og overvåg-
ningsindsats i forbindelse med forsøget “Hurtigt i gang” i Storstrøm og Sønderjyllands Amter i
perioden november 2005 til februar 2006, mens kontrolgruppen omfatter nyledige i samme 
amter og periode, der fulgte det sædvanlige forløb ifølge gældende arbejdsmarkedslovgivning. 
Fødselsdatoen afgjorde, om de nyledige endte i deltager- eller kontrolgruppen.  

Kilde: Rosholm (2007). 
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Vurderingen af de lediges beskæftigelsesmuligheder kan 
forbedres ved anvendelse af statistiske modeller, der bygger 
på historiske sammenhænge mellem lediges karakteristika, 
indsatsen over for de ledige og den efterfølgende udvikling i 
beskæftigelsen. Danske og udenlandske analyser samt 
nylige praktiske forsøg har vist, at statistiske modeller af 
denne type i samspil med sagsbehandlernes vurderinger kan 
forbedre bedømmelsen af lediges beskæftigelsesmuligheder. 
Udviklingen og anvendelsen af sådanne værktøjer bør 
derfor opprioriteres.  
 
Udenlandske studier har derudover påvist, at statistiske 
værktøjer kan bidrage til at placere ledige i de opkvalifice-
rende forløb, som giver de bedste efterfølgende beskæftigel-
seschancer. Den dårlige samfundsøkonomi i uddannelses-
aktivering understreger vigtigheden af, at opkvalificerings-
forløb forbeholdes de ledige, hvis udsigt til beskæftigelse 
øges. Der bør derfor igangsættes grundige danske under-
søgelser af, hvordan den omfattende viden fra administra-
tive registre kan udnyttes til at forbedre de lediges placering 
i opkvalificeringsforløb. 
 
Kernen i flexicurity-modellen er, at arbejdstagerne accep-
terer fleksible afskedigelsesregler mod til gengæld at få en 
forholdsvis høj kompensation ved ledighed. Længden af 
dagpengeperioden er siden 1994 blevet nedsat fra syv til fire 
år med virkning fra 1. januar 2001. Dette er stadig betyde-
ligt længere end den maksimale dagpengeperiode i de 
øvrige nordiske lande, hvor dagpengeperioden er mellem et 
og to år. Da 4-årsgrænsen blev indført, var ledigheden med 
145.000 ledige væsentligt højere end i dag.  
 
Omvendt er der også en nedre grænse for længden af dag-
pengeperioden. Hvis perioden er for kort til at give en reel 
sikring mod indkomstbortfald ved ledighed, vil arbejds-
tagerne sandsynligvis kræve bedre beskyttelse mod opsigel-
se. Da det danske a-kassesystem er frivilligt, skal der end-
videre være en passende balance mellem a-kassebidrag og 
dagpengesikring for at sikre tilskyndelse til at være medlem. 
Et væsentligt supplerende økonomisk argument for at være 
medlem af en a-kasse er dog, at det giver mulighed for at 
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tilmelde sig efterlønsordningen, som er en lukrativ pensi-
onsordning.  
 
Formandskabet foreslår at nedsætte dagpengeperioden fra 4 
til 2½ år. Forslaget erstatter det element i velfærdsforliget, 
der indebærer omfattende aktivering efter 2½ års ledighed, 
jf. afsnit III.2. Som påvist oven for er aktivering ofte et dyrt 
og ineffektivt instrument i den aktive arbejdsmarkedspoli-
tik. Det vurderes, at forkortelsen fastholder sikringselemen-
tet i den danske arbejdsmarkedsmodel og stadig gør det 
attraktivt at være medlem af en a-kasse. Det vigtigste argu-
ment er imidlertid, at forslaget kan få flere ledige i arbejde, 
da udløb af dagpengeperioden har en stærk incitaments-
effekt. Samtidig er det forholdsvis få personer, der berøres.  
 
De allerfleste ledige er kun ledige i en kort tidsperiode. Det 
faktiske antal ledige, der berøres af en forkortelse af dag-
pengeperioden, er 21.600 personer, og størstedelen af disse 
personer må forventes at finde beskæftigelse inden udløbet 
af den afkortede dagpengeperiode. Ledige tæt på ophør af 
dagpengeperioden har en markant forøget afgang til beskæf-
tigelse, jf. figur III.39. Den ugentlige sandsynlighed for at 
forlade ledighed øges fra 2 pct. til 10-12 pct. Det er utvivl-
somt forventningen om ydelsesnedgangen ved ophør af 
dagpengeperioden, der øger søgeintensiteten og dermed 
forbedrer beskæftigelsesmulighederne. Ligeledes kan a-
kassen og AF være fokuseret på at yde særlig støtte til 
ledige, der er tæt på at miste retten til dagpenge. En forkor-
tet dagpengeperiode vil også have en stærk incitaments-
effekt for ledige i et tidligere stadie af ledighedsforløbet.  
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Figur III.39 Afgang fra ledighed/aktivering til selvforsør-
gelse i de sidste tre år med dagpengeret, for
2000-06 
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Anm.: Opgørelsen omfatter 30-49-årige forsikrede ledige, der påbegyn-
der deres aktivperiode mellem uge 1, år 2000, og uge 50, år 2006. 
Godt 178.000 personer indgår i opgørelsen. Ledige, der overgår 
til førtidspension, skånejob eller dør, sorteres fra. Afgang til 
selvforsørgelse defineres som fire på hinanden følgende uger 
uden offentlig forsørgelse eller SU.  

Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen. 

 
 
Det vurderes, at forslagene kan reducere ledigheden varigt 
med ca. 35.000 personer svarende til godt 1 pct. af arbejds-
styrken. Effekterne kan med en vis usikkerhed opgøres som 
følger: 
 

• Forkortelse af dagpengeperioden skønnes – med 
udgangspunkt i antallet af ledige med 2½-4 års le-
dighed – at mindske ledigheden med ca. 15.000 
personer 

• En tidligere og mere intensiv indsats for ledige vur-
deres – med udgangspunkt i erfaringerne fra de re-
gionale forsøg “Hurtigt i gang” – at reducere ledig-
heden med ca. 15.000 personer 

• Bedre målretning og erhvervsretning af uddannel-
sesaktivering antages at kunne reducere ledigheden 
med 5.000 personer  
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Dette betyder imidlertid ikke, at ledigheden permanent kan 
komme ret meget længere ned end niveauet i dag, hvor 
ledigheden er ca. 35.000 personer under det strukturelle 
niveau. Faldet i den strukturelle ledighed indebærer dog, at 
de offentlige finanser varigt forbedres med ca. 9 mia. kr., 
hvilket vil muliggøre lavere skatter eller højere offentlige 
udgifter i forhold til en situation, hvor de foreslående refor-
mer ikkegennemføres. 
 
I en længere tidshorisont kommer arbejdsstyrken – både 
antallet af personer og arbejdstiden pr. person – i fokus. Det 
forventede fald i arbejdsstyrken på 80.000 personer frem 
mod 2020 bliver en kraftig begrænsning på dansk økonomi. 
Dette gælder ikke kun for erhvervslivets produktion, men 
også for mulighederne for at erstatte den store gruppe af 
ældre offentligt ansatte inden for centrale velfærdsområder, 
der står over for at skulle trække sig tilbage fra arbejds-
markedet. 
 
For given pensionsalder er der tre mulige kilder til at øge 
arbejdsstyrken og dermed beskæftigelsen: 
 

• Antallet af personer i den erhvervsdygtige alder 
uden for arbejdsstyrken reduceres 

• Antal præsterede arbejdstimer pr. beskæftiget øges 
• Flere udlændinge kommer til landet og får arbejde   

 
I afsnit III.7 ses nærmere på grupper af 18-64-årige uden for 
arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse. Blandt disse grupper 
har modtagere af efterløn i gennemsnit de bedste helbreds-
mæssige og kvalifikationsmæssige forudsætninger for at 
være i beskæftigelse. 2/3 af efterlønsmodtagerne kommer 
direkte fra beskæftigelse, og efterlønsmodtagernes helbreds-
tilstand, målt ved det gennemsnitlige forbrug af sundheds-
ydelser og medicin, er tæt på helbredstilstanden for de 
beskæftigede i aldersgruppen over 60 år.  
 
Velfærdsforliget fastholder en 5-årig efterlønsperiode som 
en rettighed. Selvom efterlønsordningen indebærer en 
tilskyndelse til at udsætte tilbagetrækningen til det 62. år 
eller senere, bør man overveje at øge den økonomiske 
tilskyndelse for ældre til at forblive på arbejdsmarkedet.    
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Formandskabet foreslår et forhøjet beskæftigelsesfradrag til 
ældre. Forslaget indebærer, at alle 64-årige i beskæftigelse, 
der har været beskæftigede i de foregående fire år, får et 
“skattefrit år” svarende til en skattelettelse på maksimalt 
100.000 kr.  
 
Formandskabet har ikke foretaget præcise vurderinger af 
forslagets mulige konsekvenser. Der er ca. 6.000 personer, 
der går på efterløn som 62-årige. Hvis alle disse personer, 
som følge af forslaget om et skattefrit år, udskød deres 
tilbagetrækning til det 65. år, ville det udløse en merbeskæf-
tigelse på i alt 18.000 personer for de tre årgange. Selv om 
forslagets beskæftigelseseffekt kun bliver knap 1/3 heraf – 
5.000 personer i alt svarende til 1.700 personer pr. årgang – 
er det selvfinansierende i forhold til de offentlige finanser, 
jf. bilag III.6. Dette afspejler de betydelige samfundsøko-
nomiske omkostninger ved efterlønsordningen.  
  
Formandskabet har tidligere advaret mod ufinansierede 
skattelettelser i den nuværende konjunktursituation. Den 
foreslåede skattelettelse udmærker sig imidlertid ved, at de 
gunstige udbudseffekter – øget arbejdsudbud i perioden 
2008-09 fra de 62-63-årige og muligvis også fra de 60-61-
årige – kommer før skattelettelsen til beskæftigede personer, 
der i løbet af 2010 fylder 64 år.54  
 
Forslaget afbøder de negative virkninger på arbejdsstyrken 
af efterlønsordningen. Formandskabet har tidligere foreslået 
efterlønsordningen afskaffet, men konstaterer, at dette efter 
indgåelsen af velfærdsforliget i juni 2006 ikke er politisk 
realistisk i en overskuelig fremtid. Det er i denne sammen-
hæng, forslaget om forhøjet beskæftigelsesfradrag for de 
ældre skal ses.  
 
Antal præsterede arbejdstimer pr. beskæftiget er steget i 
mange sektorer i økonomien siden opsvinget i midten af 
1990’erne. Fremgangen på knap 60 timer pr. beskæftiget 
om året svarer til en udvidelse af arbejdsstyrken på næsten 
 
54) Argumentationen bygger på, at forslaget indføres pr. 1. januar 

2008, og at skattefritagelsen første gang gives til personer, der 
fylder 64 år i løbet af 2010, og som opfylder det beskrevne be-
skæftigelseskrav.   
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100.000 personer. Fremgangen er koncentreret om erhverv 
med mange selvstændige og erhverv med udtalt arbejds-
kraftmangel, f.eks. landbrug, transportvirksomhed samt 
bygge- og anlægsvirksomhed.  
 
Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at ansatte i den 
offentlige sektor, som i forvejen arbejder få timer om året 
sammenlignet med andre grupper, i gennemsnit ikke har 
udvidet arbejdstiden i perioden – faktisk er deres arbejdstid 
faldet. Hvis de offentligt ansatte havde udvidet deres ar-
bejdstid svarende til de privatansatte – 85 timer om året –
ville det kunne øge arbejdsstyrken med op til 50.000 helårs-
personer. Til sammenligning er det demografiske dræn på 
arbejdsstyrken 80.000 personer frem mod 2020. 
 
Det er altid lettere at påvise et potentiale end at realisere det.  
Arbejdstiden for beskæftigede fastlægges i et komplekst 
samspil mellem mange forhold. Den enkelte bestemmer sin 
arbejdstid afhængigt af dels de muligheder for fleksibilitet, 
som overenskomsterne og lokalaftaler giver, dels egne 
præferencer og familiemæssige bindinger, samt timelønnen 
efter skat.  
 
Formandskabet anbefaler, at det undersøges, om der er 
begrænsninger i de offentlige overenskomster eller lokal-
aftaler, som hindrer, at de offentlige ansatte, der gerne vil 
øge deres arbejdstid, også kan gøre det. I et bredere per-
spektiv er det afgørende at få afklaret, hvordan man får 
skabt attraktive offentlige arbejdspladser, hvor de ansatte 
kan og vil arbejde lige så mange timer som i den private 
sektor, og hvor det ikke er normen, at man trækker sig 
tilbage som 60-årig.  
 
I kapitlet vurderes det, at tilgangen af udenlandsk arbejds-
kraft fra især Sverige, Østeuropa og Tyskland har haft stor 
betydning for holdbarheden af opsvinget i de senere år. Der 
er dog beskæftiget væsentlig færre østeuropæiske EU-
borgere i Danmark end i f.eks. Norge. Det anbefales, at de 
bindinger for danske virksomheders brug af østeuropæisk 
arbejdskraft, som er fastlagt i den såkaldte østaftale, bort-
falder hurtigst muligt. Østaftalen ophører senest 1. maj 
2009, men der ligger en vigtig signalværdi i en hurtig afvik-
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ling, da en række andre EU-lande, som må anses for et 
oplagt arbejdsmarked for østeuropæere, især Tyskland, også 
afvikler deres begrænsninger på dette tidspunkt. Generelt er 
der behov for at se på, om der er uhensigtsmæssige be-
grænsninger på udlændinges mulighed for at komme til 
Danmark og arbejde. 
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Bilag III.1 Effekterne af aktivering på beskæftigelse og løn 
 
Effekterne af aktiveringsforløbene er som i afsnit III.4 analyseret for ledige i første 
uge af 2001 samt for ledige i første uge af 1995, første uge af 1998 og første uge af 
juli 2003. I det følgende sammenlignes beskæftigelses- og løneffekterne af aktive-
ring for ledige i de fire perioder. 
 
Privat jobtræning giver gunstige effekter på beskæftigelsen for alle analyserede år, 
jf. figur III.A. I alle perioder findes en fastholdelseseffekt for de aktiverede i ca. 1½ 
år. Derefter er der en positiv beskæftigelseseffekt. Opkvalificeringseffekten for 
ledige i 1995 varer resten af analyseperioden.55 Opkvalificeringseffekten for ledige i 
2001 er mindre i forhold til ledige i 1995 og 1998, og muligvis også i forhold til 
ledige i 2003. Det kan bl.a. skyldes, at perioden før aktivering har ændret sig fra pas-
siv indsats til en periode med mange møder, således at det er effekten for den grup-
pe, der ikke er aktiveret (kontrolgruppen), der kan have ændret sig. 
 
Privat jobtræning giver positive løneffekter for alle de analyserede perioder, jf. figur 
III.B. Løneffekterne for 1995 og 1998 følges ad de første år, og derefter falder 
niveauet af effekterne for 1998 i forhold til 1995. Resultaterne for 2001 ligger også 
her lavere end 1995 og 1998. 
 
Størrelsen på fastholdelseseffekten af offentlig jobtræning varierer for ledige i de 
forskellige år, jf. figur III.C. Ledige i første uge af 1998 har den største fastholdel-
seseffekt, og ledige i første uge af 1995 har den mindste fastholdelseseffekt. Dette er 
også tilfældet for deltagere i uddannelse, jf. figur III.E. 
 
Løneffekterne af offentlig jobtræning er positive for ledige i 1. uge af 1995 og 2001, 
men negative for ledige i 1. uge af 1998, jf. figur III.D. Løneffekterne stiger de tre 
første år efter start af aktivering, og derefter er de nogenlunde konstante. 
  
Løneffekterne af uddannelsesaktivering er negative i de første tre år efter start af 
aktivering, og derefter ligger effekterne omkring nul for 1998 og 2001 samt en 
smule over nul for 1995, jf. figur III.F. Løneffekterne af uddannelsesaktivering for 
ledige i 1. uge af 1995 er ligeledes analyseret i Jespersen mfl. (2006).  
 
Effekterne af anden aktivering på beskæftigelse varierer over de analyserede år, jf. 
figur III.G. Det skyldes, at indholdet i kategorien “anden aktivering” har ændret sig 
betydeligt, jf. tabel III.5. Ledige i 1995, som deltager i anden aktivering, havde en 

 
55) Det kan skyldes, at de 50-årige i 1996 kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet ved at gå 

på overgangsydelse, hvilket i højere grad var tilfældet for de ikke-aktiverede end for de aktive-
rede. Der er således en sorteringseffekt. 
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kraftig fastholdelseseffekt, men til gengæld også en positiv opkvalificeringseffekt, 
som det eneste af analyseårene. Anden aktivering i 1995 indeholdt primært etable-
ringsydelse og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, som begge har en gennemsnit-
lig varighed på over et år. De andre år har varigheden af aktiveringsforløbene været 
markant kortere. 
 
Effekterne af anden aktivering på den årlige lønindkomst ligger mellem -20.000 og 
0 kr. over hele det analyserede forløb og i alle de analyserede perioder, jf. figur 
III.H. 
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Figur III.A Effekterne af aktivering i privat jobtræning på
beskæftigelse 
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Anm.: Fastholdelseseffekten finder sted under aktivering, og opkvalifi-

ceringseffekten finder sted efter aktivering. Analysen foretages
for ledige i den første uge af hhv. 1995, 1998 og 2001 samt første
uge af juli 2003. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
Figur III.B Effekterne af aktivering i privat jobtræning på

den årlige lønindkomst 
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Anm.: Årslønnen inkluderer kun markedsindkomsten. Analysen foreta-

ges for ledige i den første uge af hhv. 1995, 1998 og 2001 samt
første uge af juli 2003. For 2003 betragtes ledige i første uge af
juli, derfor er det ikke muligt at angive lønnen for det første halve
år i aktivering. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Figur III.C Effekterne af aktivering i offentlig jobtræning
på beskæftigelse 
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Anm.: Jf. figur III.A. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Figur III.D Effekterne af aktivering i offentlig jobtræning

på den årlige lønindkomst 
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Anm.: Jf. figur III.B. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Figur III.E Effekterne af aktivering i uddannelse på
beskæftigelse 
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Anm.: Jf. figur III.A. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Figur III.F Effekterne af aktivering i uddannelse på den

årlige lønindkomst 
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Anm.: Jf. figur III.B. 
 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Figur III.G Effekterne af anden aktivering på beskæf-
tigelse 
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Anm.: Jf. figur III.A. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Figur III.H Effekterne af anden aktivering på den årlige

lønindkomst 
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Anm.: Jf. figur III.B. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Bilag III.2 Beregningsforudsætninger for en samfundsøkonomisk 
vurdering af aktiveringsindsatsen 
 
Aktivering opfattes som en investering i lediges arbejdsmarkedstilknytning. Cost-
Benefit-Analysen (CBA) af aktiveringspolitikken bliver derfor en investeringskalku-
le, hvor omkostningerne holdes op imod de tilbagediskonterede afkast som følge af 
aktiveringsforløbet.  
 
De samfundsmæssige omkostninger ved aktivering hidrører fra de direkte omkost-
ninger ved administration af aktiveringsforløb og køb af uddannelse. Derudover 
medfører finansieringen af aktiveringsindsatsen ved hjælp af skatter ekstra sam-
fundsmæssige omkostninger, for så vidt udgifterne finansieres gennem forvridende 
skatter. Skatter pålagt en vare eller ydelse (bl.a. arbejdsudbud) medfører, at skatte-
yderne omlægger deres arbejdsudbud og forbrug, således at de forbruger mindre af 
de varer, der er beskattede, og måske mere af andre varer, herunder fritid. Dette 
medfører velfærdstab for samfundet. Beregningerne gennemføres med et skatte-
forvridningstab på 20 og 50 pct. De 20 pct. afspejler hidtidig praksis i Det Økonomi-
ske Råds rapporter, bl.a. Det Økonomiske Råd (2002), mens de 50 pct. følger af 
nyere beregninger af forvridningstabet ved at finansiere en offentlig udgift med en 
bred skattebase, jf. Velfærdskommissionen (2005, s. 208). 
 
De direkte omkostninger til administration og uddannelse opregnes med skatte-
forvridningstabet for at nå frem til den fulde samfundsøkonomiske omkostning. 
Overførsler i form af dagpenge og aktiveringsydelse udgør ikke i sig selv en om-
kostning for samfundet. Den samfundsøkonomiske omkostning ved indkomstover-
førsler består kun i skatteforvridningstabet forbundet med deres finansiering.  
 
Gennem motivations-, fastholdelses- og opkvalificeringseffekten kan aktivering 
påvirke sandsynligheden for, at den ledige kommer i beskæftigelse. Afkastet af et 
aktiveringsforløb er sparede skatteforvridningstab (ved reducerede indkomstover-
førsler) og en øget samfundsmæssig produktion ved øget ordinær beskæftigelse, 
produktion af varer og tjenester under aktiveringen og det reducerede skatteforvrid-
ningstab af sparede indkomstoverførsler til aktiverede i privat jobtræning. 
 
Da aktiveringstiltag har forskellige effekter, skelnes der mellem privat jobtræning, 
offentlig jobtræning, uddannelsesaktivering og anden aktivering, med afkast Bj, j = 
(1,2,3,4). Afkastet Bj af et aktiveringstiltag af typen j, udtrykt i nutidsværdien ved 
start af aktiveringsforløbet, kan sammenfattes som  
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(1) 

Første linie i beregning (1) viser de tilbagediskonterede afkast ved en højere beskæf-
tigelsesgrad i op til P år efter starten af aktiveringsperioden. Beregningerne foreta-
ges med en diskonteringsrente r både på 3 og 6 pct. A

tjp  og U
tp  er sandsynligheden 

for at være beskæftiget på tidspunkt t for en person, der henholdsvis har været 
aktiveret i ordningen j og ikke har været aktiveret. Differencen U

t
A
tj pp −  angiver 

således ændringen i beskæftigelsesgraden for personen som følge af aktiveringsord-
ning j. Det første led beregner det reducerede skatteforvridningstab som følge af 
sparede overførsler, hvor U

tb er den gennemsnitlige overførsel til ledige, der ikke er i 
aktivering, og skatteforvridningstabet er f. 
 
Det andet led i første linie opgør den øgede produktion som følge af øget beskæfti-
gelse. Den øgede produktion opgøres ved lønnen B

tjw  i beskæftigelse. Gevinsten 
bliver så ændringen i beskæftigelsen gange den løn, som personen modtager. Dette 
skøn på gevinsten vil være retvisende under en antagelse om, at værdien af den 
beskæftigedes indsats er lig med lønnen.56 
 
Anden linie i beregning (1) viser den samfundsmæssige produktion i jobtræning og 
det sparede skatteforvridningstab ved, at aktiverede i privat jobtræning delvis afløn-
nes af arbejdsgiveren frem for at modtage dagpenge. Forskellen A

tj
A
t sw −  mellem 

den udbetalte løn og det statslige tilskud til arbejdsgiveren er arbejdsgiverens del af 
lønnen til den aktiverede og repræsenterer værdien af den produktion, som den 
aktiverede frembringer. Det statslige tilskud pr. aktiveret i offentlig jobtræning 
antages at være lig tilskuddet pr. aktiveret i privat jobtræning. Anden del af linien er 
betinget på, at den aktiverede er i privat jobtræning, da kun denne form for aktive-
ring antages at reducere skattefinansieringen af dagpengeoverførslen. Besparelsen er 

A
tj

U
t sb − , dvs. forskellen mellem den gennemsnitlige overførsel til ledige, der ikke 

er i aktivering, og det statslige tilskud. 
 

 
56) Ved ufuldkommen konkurrence på produktmarkederne vil afkastet ved, at en person kommer i 

beskæftigelse, være større end lønnen. 
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Tredje linie i beregning (1) viser det sparede skatteforvridningstab og den øgede 
samfundsøkonomiske produktion ved, at motivationseffekten forkorter dagpengepe-
rioden. Motivationseffekten δ er udtrykt som det antal uger, som ledighedsperioden 
i gennemsnit forkortes med, og den er en funktion af den estimerede parameter for 
motivationseffekten fra varighedsanalysen beskrevet ovenfor og sandsynligheden 
for at komme i aktivering, som er en funktion af individuelle karakteristika. 

Ubf ⋅ og w angiver henholdsvis det sparede skatteforvridningstab af de sparede 
dagpenge og den øgede produktion som følge af ordinær beskæftigelse i disse uger.  
 
Der er en række positive og negative effekter af aktivering, som det ikke har været 
muligt at tage højde for i beregningerne. En øget beskæftigelse som følge af aktive-
ring kan medføre større selvværd for personer, der forlader ledighed og integreres på 
arbejdsmarkedet, ligesom deltagelse i arbejds- og uddannelsesrelaterede sociale net-
værk kan øge velfærden for disse personer. Blandt de samfundsøkonomiske om-
kostninger tager beregningerne ikke højde for, at aktiverede i offentlig og privat job-
træning kan fortrænge andre beskæftigede.57 Bevægelserne ind i beskæftigelse og 
aktivering kan ligeledes have en effekt på lønpresset på arbejdsmarkedet, men ret-
ningen af påvirkningen er uklar.58 
 
Den beregnede motivationseffekt af aktivering må antages at være en kombination 
af forventningen om aktivering og den overordnede rådighedsafprøvning i den ak-
tive arbejdsmarkedspolitik. Mens der tages højde for de samfundsøkonomiske om-
kostninger af aktiveringspolitikken, har det ikke været muligt at inkludere de admi-
nistrative omkostninger, der er forbundet med de generelle rådighedskontroller i ar-
bejdsmarkedspolitikken, såsom samtaler og mulige sanktioner.  
 
Ud fra et velfærdsøkonomisk aspekt har også fritid en værdi, og rådighedssamtaler, 
aktivering mv. kan opfattes som en begrænsning af fritid og dispositionsfrihed for 
den ledige. I nærværende analyser ses der dog bort fra det tab af fritid, som aktive-
ring og overgangen til beskæftigelse indebærer. 

 
57) Til trods for at ansættelsen af aktiverede i jobtræning lovmæssigt kræver en nettoudvidelse af 

antallet af ansatte, kan det være svært at vurdere, om det altid er tilfældet. 

58) Overgangen til beskæftigelse og dermed et øget arbejdsudbud på grund af aktiveringens moti-
vations- og opkvalificeringseffekter kan mindske lønpresset, mens fastholdelseseffekten kan 
reducere arbejdsudbuddet og dermed øge lønpresset. 
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Bilag III.3 Sammenligning af den foreliggende analyse med tidlige-
re cost-benefit-analyser af aktiveringspolitikken 
 
Den foreliggende cost-benefit-analyse af aktiveringspolitikken er en videreudvikling 
af analysen i Det Økonomiske Råd (2002). Nedenfor diskuteres betydningen af 
ændrede metodiske forudsætninger (jf. boks III.9) og af en række andre faktorer for 
forskellen i resultaterne i forhold til den foreliggende analyse. 
 
Analysen i Det Økonomiske Råd (2002) byggede på en stikprøve af ledige i første 
uge af 1998, og kan derfor tilnærmelsesvis sammenlignes med det fremlagte resultat 
i tabel III.10 for 1998. Effekten af de ændrede tekniske beregningsforudsætninger 
kan illustreres ved hjælp af en mellemliggende analyse, som byggede på det samme 
datagrundlag, men implementerede en række af de metodiske ændringer nævnt i 
boks III.3, jf. Jespersen mfl. (2004). Tabel III.A sammenligner resultaterne for Det 
Økonomiske Råd (2002), Jespersen mfl. (2004) og den foreliggende analyse. 
 
Det Økonomiske Råd (2002) kom frem til et samlet samfundsøkonomisk underskud 
for aktiveringspolitikken på 207.000 kr. pr. aktiveret.59 Dette kan tilnærmelsesvis 
holdes op imod resultaterne i den foreliggende analyse for datagrundlaget 1998-
2002, hvor der findes et samlet (vægtet) gennemsnitligt underskud af aktiveringspo-
litikken på 68.000 kr. pr. aktiveret. Jespersen mfl. (2004) gjorde brug af samme 
stikprøve som analysen i Det Økonomiske Råd (2002), men: 
 

• Begrænsede analysen til de 18-50-årige 
• Inkluderede bl.a. anciennitet på arbejdsmarkedet og i dagpengesystemet 

som matching-faktorer 
• Rådede over individuelle lønninger i beskæftigelse til vurdering af produk-

tivitetsændringer som følge af aktiveringsforløbene 
 

På denne baggrund finder de et samlet underskud af aktiveringspolitikken på 94.000 
kr. pr. aktiveret person. Indsnævringen i aldersammensætningen af stikprøven og 
yderligere forklaringsfaktorer i matching-analysen forklarer således en meget bety-
delig del af forskellen i den samfundsøkonomiske vurdering af aktiveringspolitikken 
i Det Økonomiske Råd (2002) og den foreliggende analyse.60 

 
59) Det præsenterede resultat i Det Økonomiske Råd (2002) er omregnet ved at dividere med 

(stikprøvestørrelse · 10). 

60) Den relativt større forskel mellem Det Økonomiske Råd (2002) og Jespersen mfl. (2004) for 
privat jobtræning skyldes antagelsen i Det Økonomiske Råd (2002) om, at privat jobtræning 
havde en konstant positiv beskæftigelseseffekt i 10 år efter år 2000. 
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Tabel III.A Sammenligning af cost-benefit-analyser af fastholdelses- og opkvalifi-
ceringseffekterne af aktivering; pr. person; 1.000kr.; 2005-pris-niveau 

 

 Det Økonomi-
ske Råd (2002)

Jespersen mfl.
(2004) 

Foreliggende  
analyser 

Analyseperiode 1998-2000 1998-2000 1998-2002 1998-2005 
  -------------------------------  1.000 kr.  ------------------------------- 
Priv. jobtr.   536a) 100 124 132 
Off. jobtr. -179  -81 -59  -73 
Uddannelse -276 -154 -114 -122 
Anden akt. -417     0 (-26)  (-30) 
I alt -207  -94  -68   -75 
 

a) I Det Økonomiske Råd (2002) antages privat jobtræning at have en konstant positiv beskæfti-
gelseseffekt i 10 år efter år 2000, mens offentlig jobtræning og uddannelsesaktivering antages 
ikke at have varige effekter. 

Anm.: Alle estimater er dannet på baggrund af en 10 pct.-stikprøve af forsikrede ledige i første uge af 
1998.  

Kilde: Det Økonomiske Råd (2002), Jespersen mfl. (2004) og egne beregninger på baggrund af 
registerdata. 

 
 
De resterende forskelle mellem de tidligere undersøgelser og den foreliggende 
analyse skyldes det forbedrede datagrundlag for den foreliggende analyse. Mens Det 
Økonomiske Råd (2002) og Jespersen mfl. (2004) rådede over data for 1998-2000, 
bygger den foreliggende analyse på data for 1998-2005. Da der er positive løneffek-
ter fra privat og offentlig jobtræning mellem 3 og 5 år efter starten af aktivering, 
forklarer dette de lidt bedre resultat for disse ordninger i den foreliggende analyse i 
forhold til Jespersen mfl. (2004). 
 
 



  

Bilag III.4 En samfundsøkonomisk analyse af de offentlige udgifter til “Hurtigt i gang” 
 
Tabel III.B Forskel i offentlige udgifter pr. person mellem deltager- og kontrolgruppe, opdelt på udgiftstyper 
 

 Samtaler 
AF-

aktivering Dagpenge Uddannelse
Kontant-
hjælp mv. 

Syge-
dagpenge Andet I alt 

    ------------------------------------------------------------  1.000 kr.  --------------------------------------------------------------- 
Forsørgelse 0 5.864 -13.774 -140 -120 2.367 -112 -5.915 
Drift 356 1.766 0 -152 -38 11 0 1.944 
I alt 356 7.630 -13.774 -292 -159 2.379 -112 -3.971 

 

Kilde: Graversen mfl. (2007), tabel 7.3. 
 
Tabel III.C Forskel i samfundsøkonomiske omkostninger af offentlige udgifter pr. person mellem deltager- og kontrol-

gruppe, opdelt på udgiftstyper 
 

 Samtaler 
AF-

aktivering Dagpenge Uddannelse
Kontant-
hjælp mv. 

Syge-
dagpenge Andet I alt 

     ------------------------------------------------------------  1.000 kr.  --------------------------------------------------------------- 
Forsørgelse 0 1.173 -2.755 -28 -24 473 -22 -1.183 
Drift 427 2.119 0 -182 -46 13 0 2.332 
I alt 427 3.292 -2.755 -210 -70 487 -22 1.149 

 

Anm.: Beregningerne foretages med et skatteforvridningstab på 20 pct., jf. bilag III.2. 
Kilde: Graversen mfl. (2007), tabel 7.3, og egne beregninger. 
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Bilag III.5 SMEC’s lønrelation 
 
SMEC’s lønrelation er estimeret for perioden 1971-2005 på årstal og har følgende 
udseende (t-værdier er angivet i parentes under estimaterne): 
 
Lønstigningstakt  =   0,39197 • inflation – 0,89156 • ledighedsprocent t-½ 
                                 (3,78305)                (-8,03247) 
 
                               + 0,17851 • kompensationsgrad t-1  + 0,03110 • d7198 – 0,01392 
                                 (1,83532)                                        (3,27487)             (-0,27509) 
 
hvor d7198 er en dummy med værdien 1 frem til 1998 og værdien 0 i perioden 
1999-2005. Lønstigningstakten er baseret på timelønnen, og inflationen er udtrykt 
ved stigningen i nettopriserne. Kompensationsgraden angiver dagpengenes gennem-
snitlige kompensationsgrad før skat. 
 
Relationen forklarer over 92 pct. af variationen i lønstigningstakten. Den gennem-
snitlige forudsigelsesfejl på lønstigningstakten er 1,4 pct.point. I figurerne III.I-III.M 
ses relationens forudsagte lønstigningstakt holdt op mod den faktiske og de estime-
rede parametres stabilitet belyst ved rekursive estimationer. Samlet set vurderes re-
lationen at have pæne statistiske egenskaber og være god til at forudsige den histori-
ske lønstigningstakt uden systematiske fejl. Relationen er dog mindre god til at for-
klare lønudviklingen i 1990’erne, hvor der er store relative fejl.  
 
Det interessante ved relationen er dens simpelhed og det forhold, at den tager højde 
for kilderne til strukturændringer på arbejdsmarkedet – arbejdsmarkedsreformer, 
globalisering og decentralisering af løndannelsen – ved en dummy i 1999. Denne 
konstruktion indebærer, at lønstigningstakten eksogent nedjusteres med 3,1 pct.point 
om året fra 1999 og frem. Dette kan oversættes til en nedjustering af den strukturelle 
ledighed på 3,5 pct.point – svarende til koefficienten til dummyen divideret med 
koefficienten til ledigheden. Dette er foreneligt med det fald i strukturledigheden, 
som er sket i løbet af 1990’erne, jf. figur III.26.  
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Figur III.I SMEC’s lønrelation – faktisk og forudsagt  
 

2005200019951990198519801975

25

20

15

10

5

0

-5

 Pct.

Faktisk Fittet Residualer

 
 

Kilde: Egne beregninger. 
 
 
Figur III.J Rekursiv estimat, inflation  Figur III.K Rekursiv estimat, ledighed 
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Kilde: Egne beregninger. 
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Figur III.L Rekursiv estimat, komp.grad  Figur III.M Rekursiv estimat, konstant 
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Kilde: Egne beregninger. 
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Bilag III.6 Konsekvenser af beskæftigelsesfradrag til 64-årige 
 
I dette bilag præsenteres illustrative beregninger af mulige konsekvenser for de 
offentlige finanser af et ekstra beskæftigelsesfradrag til ældre i form af et “skattefrit 
år” for alle 64-årige i beskæftigelse. 
 
Neden for er vist, hvordan befolkningen i alderen 60-64 år fordelte sig på relevante 
indkomstkategorier i 2006, jf. tabel III.D. 
 
Det lavere antal beskæftigede blandt 62-årige end blandt 61-årige modsvares af en 
modsatrettet forskel i antallet af efterlønsmodtagere. Der er således en højere tilbøje-
lighed til at trække sig tilbage på efterløn blandt 62-årige end blandt 61-årige. Be-
skæftigelsesfradraget har til formål at få flere til at udsætte tidspunktet, hvor de 
trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Forslaget kan dog også udnyttes af andre 
end medlemmer af efterlønsordningen. 
 
Forslaget indebærer, at alle 64-årige i beskæftigelse får et skattefradrag med en 
skattemæssig værdi på maksimalt 100.000 kr. Det betyder, at stort set alle medlem-
mer af efterlønsordningen har mulighed for at få et skattefrit år som 64-årige givet 
den typiske arbejdsindkomst for disse personer. Til gengæld er der en række højt-
lønnede selvstændige og lønmodtagere, der allerede i dag er i beskæftigelse som 64-
årige, som stadig skal betale skat efter nedslaget på 100.000 kr. Denne udformning 
af fradraget mindsker dødvægtstabet ved forslaget.  
 
Dødvægtstabet ved forslaget er skattebegunstigelsen til de 64-årige, der i dag er i 
beskæftigelse (10.493 personer), korrigeret for den del af begunstigelsen, der via 
øget forbrug udløser ekstra afgiftsprovenu til det offentlige. Det antages, at den 
marginale forbrugskvote er 0,8, og at afgiftstrykket på det marginale forbrug er 0,25. 
Dødvægtstabet bliver således: 
 
10.493 personer gange 100.000 kr. korrigeret for afgiftsbetaling (1-(0,8*0,25)) = 
0,84 mia. kr.   
 
En overgrænse for en mulig adfærdsændring kunne være, at stigningen i antallet af 
modtagere af efterløn fra de 61- til 62-årige, dvs. en stigning fra 24.430 til 30.723 
modtagere, bliver udskudt, så beskæftigelsen for de 62-64-årige er 6.000 personer 
større for hver aldersgruppe.61 Tilsvarende er antallet af modtagere af efterløn 6.000 
personer lavere for hver aldersgruppe.  

 
61) Hvis der tages udgangspunkt i at videreføre efterlønsfrekvensen blandt de 61-årige i stedet for 

det absolutte antal personer på efterløn blandt de 61-årige, så er overgrænsen i stedet for knap 
8.000 personer. Forskellen mellem de to tilgange skyldes, at årgangene har forskellig størrelse.   
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Tabel III.D 60-64-årige fordelt på kategorier, 2006 
 

Alder I alt Beskæf-
tigelse 

Ledige Kon-
tant-
hjælp 

Tjene-
ste-

mands-
pension

Efter-
løn 

Førtids-
pension 

Andre 
ordnin-
ger mv.a 

  --------------------------------------  Personer  -------------------------------------- 
60 79.848 37.508 1.912 360 1.034 20.529 11.465 7.040 
61 76.031 30.858 1.393 304 1.317 24.430 11.453 6.276 
62 70.666 20.404 764 273 1.465 30.723 11.358 5.679 
63 65.283 14.117 449 255 1.778 32.293 11.283 5.108 
64 59.385 10.493 414 223 2.038 31.351 10.842 4.024 

 

a) Heraf er et par tusinde personer uden for arbejdsstyrken uden offentlig forsørgelse. 
Kilde: Beregninger foretaget af DREAM-modelgruppen på baggrund af den registerbaserede arbejds-

styrkestatistik. 

 
 
Det antages – med baggrund i faktiske tal – at disse personer i stedet for at modtage 
efterløn ville tjene 275.000 kr. om året ved at være i beskæftigelse. For hver af 
aldersgrupperne 62-63-år har det følgende konsekvenser for de offentlige finanser:  
 
  
6.000 færre modtagere af efterløn62 1,05 mia. kr. (færre udgifter) 
Øgede skatteindtægter63 0,27 mia. kr. (øgede indtægter) 
Øgede forbrugsafgifter64 0,07 mia. kr. (øgede indtægter) 
I alt forbedring af offentlige finanser  1,39 mia. kr. 
  
 
Når disse personer bliver 64 år og er i beskæftigelse, er der stadig en efterlønsbespa-
relse, men personerne betaler ikke indkomstskat. Ligeledes er de 6.000 personer 

 
62) Personer, der udskyder deres efterløn til det 62. år, modtager efterløn på dagpengeniveau. Der 

er ikke taget højde for indkomstskatten af efterløn, da der i næste linje i regnestykket indregnes 
skatten af merindkomsten ved fortsat beskæftigelse i forhold til efterløn. 

63) Gennemsnitsskatten på merindkomsten ved lønarbejde i forhold til efterløn (275.000 – 
175.000) antages at være 45 pct. 

64) Udregnet som fremgang i disponibel indkomst på (275.000 – 175.000) kr. gange (1-0,45) gange 
marginal forbrugstilbøjelighed (0,8) gange marginal afgiftstryk (0,25). 
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berettigede til efterlønspræmien på 125.000 kr., der er skattefri. En del af skattefrita-
gelsen fra både det skattefrie år og efterlønspræmien vender dog tilbage til de offent-
lige kasser i form af øgede afgiftsbetalinger. For de 6.000 ekstra 64-årige på ar-
bejdsmarkedet ser regnestykket for de offentlige finanser således ud: 
 
 
Færre modtagere af efterløn 1,05 mia. kr. (færre udgifter) 
Færre skatteindtægter fra tidligere modtagere 
af efterløn65 

0,37 mia. kr. (færre indtægter) 

Øgede forbrugsafgifter som følge af skattefrihed 0,12 mia. kr. (øgede indtægter)  
Efterlønspræmie korrigeret for øgede  
forbrugsafgifter 

0,60 mia. kr. (øgede udgifter) 
 

I alt forbedring af offentlige finanser fra 64-årige 0,20 mia. kr. 
 
 
Den samlede forbedring af de offentlige finanser ved, at 6.000 61-årige vælger at 
fortsætte i beskæftigelse som 62-64-årige er således (1,39 + 1,39 + 0,20) mia. kr. 
fratrukket dødvægtstabet på 0,84 mia. kr., i alt 2,14 mia. kr.  
 
Forslaget er selvfinansierende, hvis 1.700 modtagere af efterløn i alderen 61 år 
vælger at fortsætte i beskæftigelse til udgangen af deres 64. år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
65) Det antages, at de 64-årige modtagere af efterløn betaler en gennemsnitlig indkomstskat på 35 

pct. 
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Skriftlige indlæg fra Det Økonomiske Råds medlemmer 

 
På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økono-
miske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: 
 
Økonomi- og Erhvervsministeriet 
Finansministeriet 
Danmarks Nationalbank 
Dansk Arbejdsgiverforening 
Landsorganisationen i Danmark 
Dansk Metal 
3F 
Dansk Industri 
Håndværksrådet 
Landbrugsraadet 
Dansk Erhverv 
Finansrådet 
Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
Beskæftigelsesministeriet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dansk Økonomi forår 2007 
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Økonomi- og Erhvervsministeriet 
 
Økonomi- og Erhvervsministeriet er i store træk enig i det billede, som formand-
skabet tegner af dansk økonomi. Dansk økonomi befinder sig i en højkonjunktur 
med en rekordhøj beskæftigelse. Fremadrettet er der udsigt til lavere vækst, end 
dansk økonomi har haft i de seneste år. Afdæmpningen i væksten er udtryk for en 
blød landing i dansk økonomi, hvilket er i god tråd med regeringens vurdering. 
 
Økonomi- og Erhvervsministeriet deler formandskabets vurdering af, at den fort-
satte mangel på arbejdskraft er en betydelig risikofaktor i dansk økonomi. Det er 
derfor også en hovedudfordring for den økonomiske politik at øge arbejdsudbud-
det de kommende år. Det er samtidig klart, at konjunktursituationen maner til en 
tilbageholdende linje i finanspolitikken.  
 
Formandskabet har i et særligt kapitel set på brugen af en aktiv finanspolitik som 
konjunkturregulator. Det er fint at udvikle mål og indikatorer, men erfaringen 
viser, at man skal være forsigtig med at opstille for skematiske regler for tilrette-
læggelsen af finanspolitikken på kort sigt. De fleste økonomer er også blevet 
overrasket over, hvor langt ledigheden er kommet ned, uden at det har ført til 
markant stigende lønpres og inflation. Dagens løntal viser en fortsat behersket 
lønudvikling på det private arbejdsmarked, men det er et område, som selvfølge-
lig skal følges meget nøje, da der ofte er lange lags.  
 
Formandskabet er selv inde på en række problemer forbundet med brugen af en 
mere regelbunden finanspolitik, fx hængt op på output-gap. Det er ikke en enkelt 
sag at fastlægge kapacitetspresset i økonomien i et enkelt pålideligt tal. Det er 
heller ikke ligetil at afgøre, om væksten skyldes midlertidige efterspørgselsstød 
eller er mere strukturelt betinget.  
 
Økonomi- og Erhvervsministeriet er enig i formandskabets grundholdning om, at 
den kortsigtede stabiliseringspolitik bør tilrettelægges inden for rammerne af en 
mellemfristet plan, der sikrer den finanspolitiske holdbarhed. Regeringen er i 
gang med at se på 2015-planen. 
 
Økonomi- og Erhvervsministeriet har noteret formandskabets anbefaling om, at 
en sådan plan skal indeholde mål for beskæftigelsen, der kan give et øget råde-
rum, og at lavere skat på arbejde i forbindelse hermed kan bidrage til øget ar-
bejdsudbud. Et gennemgående tema i forårsrapporten er jo netop at styrke ar-
bejdsudbuddet. 
 
I forbindelse med formandskabets kritik af indretningen af arbejdsmarkedsbidra-
get finder Økonomi- og Erhvervsministeriet, at der kan være behov for at overve-
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je, hvorvidt konstruktionen – der stammer fra en periode, hvor arbejdsmarkedet 
og økonomien generelt så anderledes ud – er hensigtsmæssig i lyset af de udfor-
dringer, dansk økonomi fremover står over for.   
 
Dansk arbejdsmarkedspolitik 
Formandskabet fremlægger i rapporten en række konkrete analyser af redskaber i 
den danske arbejdsmarkedspolitik. Der bruges mange ressourcer på denne poli-
tik. Det er derfor velkomment med analyser af, om pengene bruges effektivt, og 
om det er muligt yderligere at styrke arbejdsudbuddet, jf. ovenfor. Overordnet set 
har arbejdsmarkedspolitikken givet gode resultater, og det anerkendes også i 
rapporten.  
 
Formandskabet fremlægger en række forslag til at nedbringe strukturledigheden. 
Ifølge formandskabets beregninger er det muligt varigt at sænke ledigheden med 
30.000 personer og skabe et øget råderum på 8 mia. kr. gennem mere målrettet 
tilrettelæggelse af aktiveringsindsatsen og en yderligere forkortelse af dagpenge-
perioden. Sidstnævnte er dog ikke aktuelt politisk. 
 
Formandskabet foreslår også et skattefrit år til 64-årige, der har været varigt i 
beskæftigelse. Økonomi- og Erhvervsministeriet mener, at der generelt skal ses 
på, om der er tilstrækkelige tilskyndelser for den enkelte til at bidrage til beskæf-
tigelsen. Samtidigt må det indgå, at sådanne ordninger kan rumme et ikke ubety-
deligt dødvægtstab.        
 
Økonomi- og Erhvervsministeriet deler formandskabets vurdering, at Østaftalen 
bør udfases hurtigst muligt. 
 
 
Finansministeriet 
 
DØRs konjunkturvurdering ligger ret tæt på den vurdering, som Finansministeri-
et netop har offentliggjort. Væksten i efterspørgslen og BNP forventes gradvist at 
aftage, hvilket i nogen grad dæmper presset på arbejdsmarkedet. Lønstigningerne 
forøges til ca. 4½ pct. De offentlige overskud i konjunkturvurderingen er på linie 
med de mellemfristede finanspolitiske mål for gæld og overskud.  
 
Konjunkturvurderingen inddrager ikke de seneste oplysninger fra Strukturstati-
stikken, som viser en lønstigning på 3,6 pct. for 2006. Det er noget mere end det 
skøn på 3,1 pct., som Formandskabet lægger til grund i vurderingen (og som 
baseres på konjunkturstatistikken). Oplysningerne fra Strukturstatistikken peger 
på, at lønstigningerne ikke var særskilt lave i 2006.  
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Det fremføres, at finanspolitikken de senere år skulle have bidraget til væksten i 
efterspørgslen. Finansministeriets seneste skøn peger på, at finanseffekten er ca. 
neutral i gennemsnit fra 2005 til 2007. I 2007 har DØR nedjusteret finanseffekten 
fra 0,4 til 0,1 – dvs. omtrent på niveau med Finansministeriets skøn på 0. Der er i 
alle tilfælde tale om skøn på et foreløbigt grundlag. 
 
DØR anbefaler en stramning af finanspolitikken på mellem ¼ og ½ pct. af BNP i 
2008 eller arbejdsmarkedspolitiske initiativer, der på kort sigt øger arbejdsud-
buddet i tilstrækkeligt omfang (eller en kombination).  
 
Hertil kan anføres, at der bl.a. med velfærdsaftalen er gennemført en række juste-
ringer af arbejdsmarkedspolitikken, som er ved at blive implementeret, og der er 
ikke i rapporten taget nærmere stilling til virkningen heraf. Det ser heller ikke 
umiddelbart ud til, at virkningen af disse initiativer indgår med særlig vægt i 
vurderingen af presset på arbejdsmarkedet i 2008.  
 
Ifølge rapporten er ledigheden aktuelt ca. 35.000 personer under det strukturelle 
niveau. Dermed ligger den strukturelle ledighed ifølge DØR på omkring 5 pct. af 
arbejdsstyrken i 2006. Det er i størrelsesordenen ¼ pct. enhed mindre end det 
skøn, som er offentliggjort af Finansministeriet. I 2008 anslår begge institutioner, 
at den strukturelle ledighed er ca. 4,8 pct. Faldet er dermed større i Finansmini-
steriets opgørelser, hvilket netop kan afspejle, at de gennemførte reformer her 
tillægges større vægt1.   
 
I de mellemfristede fremskrivninger antages den strukturelle ledighed imidlertid 
at falde yderligere til 4½ pct. i 2010, hvilket er under de aktuelle skøn herfor. Det 
er dette langsigtede strukturelle ledighedsniveau, der – blandet andet – er afgø-
rende, når det finanspolitiske råderum fastlægges.  
 
En af margenteksterne i indledningen og den ledsagende tekst kunne give det 
indtryk, at der umiddelbart skulle være 8 mia. kr. til disposition til lavere skat 
eller forøget service – men det er ikke tilfældet, heller ikke efter DØRs egen ter-
minologi. Det beløb, der nævnes, er ikke en konsekvens af faldet i den strukturel-
le ledighed de senere år – men et udtryk for de strukturgevinster, der ifølge DØR 
kan opnås fra de i rapporten foreslåede reformer, herunder bl.a. forkortelsen af 
dagpengeperioden. 
 
Det kunne i den forbindelse være præciseret, at sådanne mulige strukturgevinster 
i givet fald ikke kan disponeres på kort sigt, da DØR netop begrunder initiativer-

 
1 OECDs skøn for den strukturelle ledighed er i størrelsesordenen 5,4 pct. i 2006 og 4,8 pct. for 

2008 (idet der her er forsøgt korrigeret for, at OECD anvender et andet ledighedsbegreb).  
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ne med, at de skal dæmpe det aktuelle kapacitetspres i dansk økonomi. Det vil 
ikke ske, hvis reformer på kort sigt ledsages af større udgifter eller lavere indtæg-
ter.  
 
Hertil kommer at det andetsteds i rapporten anføres, at finanspolitikken bør tilret-
telægges efter at sikre finanspolitisk holdbarhed, hvilket der er enighed om. Men 
implikationen må så også være, at der skal være et råderum inden for denne 
ramme, før der anbefales egentlige lempelser - og det var ikke tilfældet i DØRs 
forrige rapport, hvor man senest så på dette spørgsmål.  
 
Rapporten indeholder et interessant kapitel om erfaringerne med stabiliseringspo-
litikken i Danmark.  
 
De tommelfingerregler for stabiliseringspolitikken, som udledes af analyserne, er 
gennemgående sunde, men skal ikke tolkes mekanisk. Det er en rimelig konklu-
sion, at outputgab over 1 pct. (i begge retninger), som understøttes af andre indi-
katorer for pres, bør give anledning til skærpet opmærksomhed i stabiliseringspo-
litikken.  
 
Samtidig må behovet for justeringer bero på den forventede udvikling på bl.a. 
arbejdsmarkedet, herunder om eksempelvis rentestigninger, strukturforbedringer 
på arbejdsmarkedet og andre forhold, der kan forventes at sikre et balanceret 
forløb. I den aktuelle situation er det et særligt tema, at rentestigninger formentlig 
har større efterspørgselsdæmpende effekter end tidligere, og at boligmarkedet er 
bremset væsentligt op. 
 
Betydningen af inflation og løn (inflationspres) som indikatorer skal ses i sam-
menhæng med at høje løn- og prisstigninger normalt først optræder sent i kon-
junkturforløbet og ofte er et udtryk for det pres, der har været. 
 
Kapitlet om udviklingen på det danske arbejdsmarked siden 2000 indeholder 
spændende analyser af arbejdsmarkedspolitikken og de samfundsmæssige effek-
ter heraf. Aktiveringsordningerne, herunder særligt uddannelsesaktivering er så 
omkostningstunge, at det er nødvendigt, at de virker efter hensigten. Dette kræver 
detaljeret evaluering af effekten af de forskellige aktiveringsordninger. Formand-
skabets analyser er et væsentligt bidrag hertil. 
 
I DØRs rapport fra efteråret 2002 blev det konkluderet, at privat jobtræning var 
den eneste aktiveringsform, der er forbundet med en positiv samfundsmæssig 
gevinst. I Finansministeriets kommentarer til rapporten blev det beklaget, at der 
ikke var taget hensyn til motivationseffekten forbundet med aktiveringen. Det er 
derfor velkomment, at nye metoder er blevet udviklet til at måle motivationsef-
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fekten, og at formandskabet nu kan påvise en betydelig samfundsmæssig netto-
gevinst forbundet med denne effekt. 
 
Et udviklingsområde er herefter at identificere motivationseffekten forbundet 
med de enkelte aktiveringsordninger. Et andet vigtigt tema er den samfundsmæs-
sige gevinst forbundet med den såkaldte sorteringseffekt – dvs. den effekt, der 
knytter sig til, at bevægelser fra beskæftigelse til ledighed kan dæmpes som følge 
af rådighedsregler, aktivering mv. – hvilket formentlig navnlig er af betydning i 
lavtlønsgruppen. Der er givetvis en positiv effekt af signalet om, at passiv ledig-
hed ikke er en valgmulighed og at lediges rådighed løbende afprøves. Sorterings-
effekten er svær at måle, men kan være relativt vigtig. 
 
Det kan noteres, at analyserne og effektvurderinger af forslag vedrørende den 
aktive arbejdsmarkedspolitik bygger på perioden 2000-2005. Siden er der sket 
yderligere justeringer, herunder er tidspunktet for ret og pligt til aktivering frem-
rykket yderligere, hvorfor effekten af DØRs forslag på dette område kan være 
overvurderet.  
 
Det samme kan gælde virkningen af en forkortelse af dagpengeperioden til 2½ år, 
som ifølge DØR skal erstatte intensiv aktivering efter 2½ års ledighed. Der er 
ikke tvivl om, at en forkortelse af dagpengeperioden har mere positive virkninger 
på de offentlige finanser. Derimod er det uklart om forkortelsen af dagpengeperi-
oden har den anslåede effekt på ledigheden (og dermed på presset på arbejdsmar-
kedet), når der tages hensyn til den mulige motivationseffekt fra fuldtidsaktive-
ringsindsatsen for netop denne målgruppe. 
 
DØR foreslår et beskæftigelsesfradrag for 64-årige. Hertil kan bemærkes, at det 
principielt i forhold til den almindelige prioritering og gennemskuelighed i skat-
tesystemet normalt ikke tilrådes at indføre selektive begunstigelser for udvalgte 
aldersgrupper eller områder via skattesystemet. Hertil kommer, at skatterabatten 
for 64-årige skal ses i sammenhæng med muligheden for at optjene bonus for 
efterlønsmodtagere, og at den samlede gevinst ved fortsat arbejde vil være over-
ordentligt markant for denne gruppe. Det er, som det også antydes i rapporten, 
ikke den bedste løsning at indføre offentlige støtteordninger, som sigter på at 
modvirke effekterne af andre støtteordninger, i dette tilfælde efterlønsordningen.  
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Danmarks Nationalbank 
 
Siden 2004 har væksten i verden ligget omkring 5 pct. og prognoserne peger på, 
at dette niveau fortsætter i 2007 og 2008. 
 
I Europa er vækstforventningerne jf. EU-Kommissionens forårsprognose højere, 
end hvad Rådet anfører. Der er derfor større potentiale for dansk eksport. 
 
Dette understreger, at der fortsat vil være en betydelig efterspørgsel uanset, at det 
private forbrug vokser langsommere end i 2006. 
 
Hvorvidt forbrugsvæksten falder til 1,8 pct. er nok usikkert, taget indkomstudvik-
lingen og beskæftigelsessituationen i betragtning. 
 
Den økonomiske situation er således fortsat præget af betydelig mangel på ar-
bejdskraft på mange områder. 
 
Forløbet i 2006 viser, at det er muligt under gode konjunkturer at øge beskæfti-
gelsen gennem både nedbringelse af arbejdsløsheden, forøgelse af erhvervsfre-
kvenserne og tilgang fra udlandet. Denne udvikling bør fastholdes. 
 
Rådets prognose indikerer, at kapacitetspresset fortsætter, og derfor bør finanspo-
litikken ikke stimulere aktiviteten. 
 
Forslaget om en automatisk finanspolitisk reaktion, når produktionsgabet (output 
gap) har nået en vis størrelse, er problematisk af flere grunde. 
 
Der er store problemer forbundet med at fastlægge produktionsgabet i realtid. 
Forskellige institutioner når ikke til samme resultat, og efterfølgende sker der 
store revisioner.2 
 
I den pengepolitiske litteratur var der i en årrække stor interesse for den såkaldte 
Taylor-regel. Den fastlægger renten på baggrund af produktionsgabets størrelse 
og inflationens afvigelse fra det ønskede. I de senere år er interessen imidlertid 
aftaget til fordel for en mere fremadskuende pengepolitik. 
 
Det forekommer ikke hensigtsmæssigt at indføre en art Taylor-regel for finanspo-
litikken. Produktionsgabet er selvfølgelig en relevant indikator, når finanspolitik-

 
2 Se i øvrigt: Orphanides, A. og van Norden, S.: "The Reliability of inflation Forecasts Based on 

Output Gap Estimates in Real Time", Journal of Money, Credit and Banking, 2005. 
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ken skal fastlægges, men det kan ikke stå alene, og formandskabet anfører da 
også, at den foreslåede regel ikke skal følges mekanisk.  
 
Finanspolitikken bør have en mellemfristet orientering med plads til at lade de 
automatiske stabilisatorer arbejde. Herudover vil der kun i tilfælde af en meget 
stærk højkonjunktur eller en egentlig lavkonjunktur være behov for at afvige fra 
en sådan neutral finanspolitik. I praksis kan det være svært nok at fastholde den-
ne linje, når eksempelvis en højkonjunktur som den nuværende indebærer, at der 
opstår store budgetoverskud, men det er ikke desto mindre vigtigt.  
 
 
Dansk Arbejdsgiverforening  
 
Der er meget at glæde sig over i dansk økonomi lige nu. Det danske arbejdsmar-
ked imponerer med historisk høj beskæftigelse og moderat lønudvikling. For-
mandskabets diskussionsoplæg viser desværre alt for tydeligt, at festen slutter 
brat, hvis ikke der fra politisk side hurtigt vises vilje til at øge arbejdsudbuddet.  
 
Virksomheder i alle brancher har i alt for lang tid råbt på arbejdskraft. Desværre 
er der ikke taget de nødvendige skridt til arbejdsmarkedsreformer. Det er særligt 
absurd, fordi Folketinget for mindre end et år siden blev enige om en velfærdsre-
form, som ikke var tilstrækkelig og i øvrigt heller ikke rettidig.  
 
Uden politisk handling kan vi se frem til en hidtil uset lang periode med lav 
vækst. Formandskabet leverer konstruktive anbefalinger til at udvide arbejdsud-
budet, som bringer os et stykke af vejen mod en løsning. Men der vil være brug 
for endnu flere reformer.  
 
Formandskabets rapport viser, at den samfundsøkonomiske gevinst af aktivering 
var negativ i 2001. Det skyldes en alt for udbredt brug af uddannelsesaktivering. 
Motivationseffekten er den del af aktiveringsindsatsen, der giver langt det største 
afkast. Udsigten til tab af frihed som følge af aktivering motiverer i høj grad le-
dige til selv at finde et job. 
  
Formandskabets konklusioner på baggrund af disse resultater er indlysende rigti-
ge. Der skal skrues ned for uddannelsesaktiveringen - og særligt for ledige med 
videregående uddannelser. For de færre ledige, der skal aktiveres i uddannelse, 
bør aktiveringen være mere målrettet områder med mangel på arbejdskraft. Job-
centrene bør i den forbindelse pålægges at skabe åbenhed om, hvilke beskæfti-
gelsesområder uddannelsesaktiveringen retter sig mod. 
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Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er enig med Formandskabet i, at for langt de 
fleste ledige bør den sene klassiske aktivering erstattes af en tidlig intensiv ind-
sats med fokus på pålagt jobsøgning, formidling, vejledning, rådighedstest og 
klare og konsekvente sanktioner. Disse tiltag skal selvfølgelig kombineres med 
Formandskabets forslag om at reducere ydelsesperioden fra fire til 2½ år i dag-
pengesystemet. Det havde været nyttigt, hvis Formandskabet også havde fået set 
på samspillet mellem dagpengenes dækningsgrad og fastholdelse i ledighed.   
DA er enig i Formandskabets anbefaling om, at østaftalen skal afskaffes. Men 
det, der for alvor vil gøre en forskel, er at få etableret en egentlig green-card ord-
ning, som giver mulighed for, at velkvalificerede mennesker fra hele verdenen 
kan komme til Danmark og arbejde uden hindringer. 
 
Som Formandskabet fremhæver, kan arbejdsudbudet også øges ved, at den fakti-
ske arbejdstid blandt beskæftigede stiger. Her er det selvfølgelig afgørende, at 
der ikke i overenskomsterne er barrierer, der hindrer fleksibilitet i tilrettelæggel-
sen af arbejdstiden.  
 
På det private arbejdsmarked har netop det tema været tilbagevendende ved flere 
overenskomstforhandlinger. Den seneste overenskomstfornyelse er et godt ek-
sempel, hvor der blev aftalt udvidelser af tidsrummet for, hvornår den daglige 
arbejdstid kan placeres, samt mere fleksible årsnormer. Som noget nyt blev der 
på langt de fleste områder aftalt, at overenskomstens bestemmelser vedrørende 
arbejdstid kan fraviges lokalt, hvis virksomhed og medarbejdere kan blive enige 
om det.  
 
Denne fleksibilitet synes Formandskabet at overse i deres usædvanligt grundige 
evaluering af de netop afsluttede overenskomstforhandlinger på det private ar-
bejdsmarked.  
 
DA mener i øvrigt, at Formandskabets beskrivelse af fleksibiliteten i flexicurity-
konceptet er noget snæver. Fleksibilitet handler om langt mere end lempelige 
regler ved opsigelser. Det handler i lige så høj grad om fleksibilitet, mens man er 
ansat - som eksempelvis tilrettelæggelse af arbejdstid.  
 
Det giver stof til eftertanke, at arbejdstiden er faldet i den offentlige sektor i de 
seneste ti år, mens den er steget i den private. Hvis man i den offentlige sektor 
arbejdede ligeså meget som i den private sektor, ville det kunne imødekomme en 
betydelig del af det fald i arbejdsstyrken, som der ellers er udsigt til. DA forven-
ter derfor, at dette tema vil være centralt i forhandlingerne om den kommende 
kvalitetsreform. 
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Landsorganisationen i Danmark 
 
LO er ikke helt enig i Formandskabets bedømmelse af den nuværende økonomi-
ske situation. samt udviklingen frem mod 2009. Formandskabet er generelt for 
pessimistiske med hensyn til økonomiens kapacitetsgrænse og udviklingen i le-
digheden.  
 
I de seneste rapporter har Formandskabet ventet, at dansk økonomi var så tæt på 
kapacitetsgrænsen, at lønstigningstakten ville begynde at accelerere. På trods af 
en fortsat stigende beskæftigelse og faldende ledighed er dette scenarie ikke ind-
truffet. Vismændene har imidlertid fastholdt deres skøn for udviklingen i time-
lønsomkostningerne i 2007 på 4,3 pct., stigende til 4½ pct. i 2008 og 2009. Selv-
om ledigheden er kommet længere ned, vurderer LO, at skønnene stadig er i 
overkanten. 
 
LO deler ikke Formandskabets anbefaling af en finanspolitisk stramning i 2008. I 
årene fremover vurderes dansk økonomi at sænke farten og komme ind i et mere 
moderat leje. Derfor vil der næppe være behov for at dæmpe efterspørgslen yder-
ligere. LO skal samtidig fremhæve nødvendigheden af at opretholde et forsat højt 
aktivitetsniveau og en lav ledighed, som forudsætning for at flere marginale 
grupper kommer i beskæftigelse og dermed bidrager til den ønskede stigning i 
arbejdsstyrken.  
 
LO er enig med Formandskabet i, at ændringer i pensionssystemet skal gennem-
føres ud fra pensions - og ikke konjunkturhensyn. Pensionssystemet har til formål 
at skabe gode pensionsvilkår, det skal ikke finjustere udviklingen i ledigheden. 
Derfor bør sus-pensionen af den Særlige Pension også fortsætte.  
 
Formandskabet advarer mod at sænke arbejdsmarkedsbidragssatsen, hvis ar-
bejdsmarkedsfondene opnår overskud i 2008. LO deler Formandskabets kritik af 
den nuværende konstruktion. Der er ikke belæg for at tro, at arbejdsmarkedsbi-
draget fører til løntilbageholdenhed og samtidig har systemet en uheldig konjunk-
turmedløbende virkning. På længere sigt ser LO gerne skatten på arbejde sænket. 
Men det bør ske som led i en større skatteomlægning og ikke som en konsekvens 
af en fejlkonstrueret arbejdsmarkedsfond.  
 
Formandskabet roser den danske flexicurity-model, men politikanbefalingerne er 
drevet af en manglende forståelse for, hvordan de enkelte dele i modellen spiller 
sammen. Den høje mobilitet på det danske arbejdsmarked og den lave beskyttelse 
mod fyringer, hænger således tæt sammen med det sikkerhedsnet, som dagpenge-
systemet tilvejebringer. Hvis denne sikkerhed forringes, vil de andre elementer i 
flexicuritymodellen også påvirkes. 



 343

Dagpengeperioden foreslås forkortet til 2½ år. Formandskabet fremfører i deres 
argumentation, at mange vil finde arbejde, når deres dagpengeret udløber. Denne 
argumentation bygger på en figur, der viser selvforsørgelse umiddelbart efter 
tabet af dagpengeretten – men som anføres som sandsynligheden for at komme i 
beskæftigelse. Imidlertid overses det forhold, at når dagpengeretten udløber 
overgår de fleste til kontanthjælpssystemet, hvor ægtefællens indkomst har be-
tydning. En familie på to efterlades således med en enkelt indtægt. Der er således 
meget, der taler for, at forslaget vil skabe fattigdom frem for højere beskæftigel-
se. Det anføres, at kun 8.000 personer vil blive berørt af forslaget. LO finder 
dette skøn for lavt, og bemærker samtidig, at beregningen er foretaget under den 
nuværende meget lave ledighed.  
 
I analyserne af aktiveringen findes forholdsvist begrænsede effekter på beskæfti-
gelse og løn af uddannelsesaktivering. Effekterne er noget mindre end i en tilsva-
rende analyse gennemført for LO af Centre for Economic and Business research 
(CEBR) i 2006. CEBR påviser generelt positive beskæftigelseseffekter efter en 
periode på 7 år, hvilket er en lidt længere periode end i formandskabets analyser.  
 
Fælles for begge analyser er positive effekter af uddannelsesaktivering for de 
kort uddannede. LO er enig med Formandskabet i, at uddannelsesaktivering skal 
være central for denne gruppe, der typisk mangler de efterspurgte kvalifikationer 
på arbejdsmarkedet. Men LO finder det også relevant at bruge uddannelsesred-
skabet overfor andre grupper, som ikke har kvalifikationer, der modsvarer ar-
bejdsmarkedets behov.  
 
LO har forståelse for anbefalingen om, at styrke det erhvervsrettede sigte i ud-
dannelsesaktiveringen. Der er allerede i forbindelse med etableringen af flaske-
halsindsatsen taget skridt i retning af en mere målrettet tilgang, da pengene til 
flaskehalsindsatsen for både de statslige og kommunale målgrupper alene udlø-
ses, såfremt indsatsen sker indenfor områder, der er udpegede som områder med 
gode beskæftigelsesmuligheder.  
 
Endvidere foreslår Formandskabet en tidligere og mere intensiv vejlednings-, 
jobanvisnings -, og overvågningsindsats overfor de ledige. LO er ikke uenig i 
denne målsætning, men det virker som om, at alle de elementer, der er indeholdt i 
velfærdsaftalen omkring dette punkt dvs. fremrykket aktivering, fokus på job, og 
intensiveret og tidlig formidling ikke er taget i mente af rapporten. 
 
Formandskabet peger på en yderligere skattefri præmie på 100.000 kr. til perso-
ner, der fortsætter på arbejdsmarkedet til de bliver 64 år gamle. Forslagets mak-
simale effekt skønnes til 6.000 personer, og med denne merbeskæftigelse forven-
tes et positivt samfundsøkonomisk afkast på 2,14 mia. kr. En effekt på 1.700 
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personer vil gøre forslaget selvfinansierende, hvilket svarer til at mere end hver 
fjerde, der går på efterløn som 62-årig, udskyder efterlønnen til de bliver 64 år. 
LO tvivler dog på, at forslaget vil få den forventede effekt, idet præmien næppe 
er stor nok for nedslidte lønmodtagere med belastende arbejdsvilkår. Omvendt 
giver forslaget en sikker gevinst til de grupper på arbejdsmarkedet, der allerede 
har gode job og lønninger og derfor forbliver længe på arbejdsmarkedet. 
Formandskabet anbefaler også en afvikling af de bindinger, der ligger på brugen 
af udenlandsk arbejdskraft i Østaftalen. LO er ikke afvisende overfor en justering 
af Østaftalen, men der bør indføres bedre kontrolmuligheder med udenlandsk 
arbejdskraft, så det sikres at udlændinge har rimelige løn - og arbejdsvilkår. Den-
ne problemstilling går vismændene ikke ind i. 
 
 
Dansk Metal 
 
Konjunkturvurdering 
På baggrund af vismændenes konjunkturvurdering mener Dansk Metal, der fort-
sat er lyse udsigter for dansk økonomi med en høj beskæftigelse, lav ledighed og 
pæne overskud på de offentlige budgetter og betalingsbalancen. Dermed mener 
Metal også, at tendensen til lidt højere lønstigninger i indeværende år end i de 
foregående år er baseret på et fornuftigt og helt forsvarligt grundlag.  
 
Dansk Metal er derfor også uenig med vismændenes vurdering af, at Danmark vil 
tabe markedsandele som følge af niveauet for lønstigninger, og gør opmærksom 
på, at produktiviteten i industrien i de forgangne år har overrasket positivt.   
 
Arbejdsmarkedspolitik efter år 2000  
I kapitel III behandles dansk arbejdsmarkedspolitik efter år 2000.  
 
Kapitlet er som udgangspunkt en udmærket gennemgang af udviklingen og ef-
fekterne af arbejdsmarkedspolitikken. Fokus er dog i for høj grad rettet mod mo-
tivationseffekten af aktiveringsindsatsen.  
 
Det er klart, at der er en motivationseffekt ved aktivering, men den virker især for 
de stærke ledige. De ledige, der ikke modsvarer de kvalifikationer, som virksom-
hederne efterspørger, har behov for opkvalificerende tilbud for igen at finde fod-
fæste på arbejdsmarkedet. Disse ledige har ikke gavn af ”motivationsfremmende” 
tilbud, snarere tværtimod.   
 
Hvad forslagene angår, så er de stort set alle velkendte, og som det fremgår af 
nedenstående gennemgang, så er nogle af dem ikke umiddelbart forenelig med 
Dansk Metals synspunkter. 
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1. Uddannelsesaktivering 
Vismændenes umiddelbare vurdering er, at uddannelsesaktivering stort set ikke 
giver nævneværdig positiv effekt. Det kan dog skyldes den anvendte målemeto-
de, idet andre analyser viser, at uddannelsesaktivering er lige så effektiv som 
f.eks. løntilskud, blot der måles over en længere tidsperiode. 
Endvidere viser Metals analyser, at virksomhederne efterspørger flere kvalifika-
tioner og kompetencer hos de resterende ledige, såfremt de skal modsvare virk-
somhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. 
 
Dansk Metal er dog enig i, at der er behov for at målrette uddannelsesaktiverin-
gen til personer med de korteste uddannelser. Det vil sige, at uddannelse skal 
gives til de personer, som har mest gavn af det, og ikke som i dag, hvor ledige 
med en længere uddannelse er overrepræsenteret i uddannelsesaktiveringen.  
 
Det er ligeledes Metals vurdering, at uddannelse i langt højere grad skal gennem-
føres i kombination med praktik på virksomhederne, og tænkes som et ”trappe-
forløb”. Dette har vist sig at give særdeles gode effekter. I forlængelse heraf bør 
indsatsen med ”jobpakkerne” opprioriteres. 
 
Metal er enig i, at løntilskud i private virksomheder er et effektivt redskab. Pro-
blemet er bare, at de private virksomheder ikke i et fornødent omfang stiller plad-
ser til rådighed. Metal ser derfor frem til forslag, der kan øge de private virksom-
heders incitament til at stille flere løntilskudspladser til rådighed. 
 
2. Tidligere og mere intensiv indsats over for de ledige 
Metal er enig i de forslag, som sikrer en tidligere og mere intensiv indsats over 
for de ledige. Det virker dog som om rapporten ikke tager højde for det netop 
indgåede ”Velfærdsforlig”, hvor dette via eksempelvis fremrykket aktivering og 
fokus på formidling og jobsøgning allerede er vedtaget. 
 
3. Statistiske værktøjer til vurderingen af ledige 
Vismændene foreslår, at der skal tages statistiske værktøj i brug i vurderingen af, 
hvor langt den enkelte ledige er fra arbejdsmarkedet. Dette værktøj har nu gen-
nem længere tid været i brug, dog uden nævneværdig effekt. For nuværende fore-
tages der allerede en matchkategori, når en person bliver ledig, og før matchkate-
goriseringen blev et såkaldt jobbarometer brugt. 
 
Problemet med denne statistiske fremgangsmåde er, at den er alt for rigid i til-
gangen til den ledige, og kan i værste fald virke stigmatiserende. Der er derimod 
behov for en mere individuel tilgang til de ledige. Endvidere er der forslag i den 
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kommende afbureaukratiseringsøvelse, som gør op med den statistiske kategori-
sering. 
 
4.  Afkortning af dagpengeperioden fra 4 til 2½ år 
Dette forslag er den største tidsel i forslagspakken. Dette vil især gå ud over de i 
forvejen dårligst stillede ledige, dvs. dem med de dårligste forudsætninger, hvil-
ket vil sige de ældre og kortuddannede. 
Endvidere vil konsekvensen være, at langt de fleste vil overgå til kontanthjælps-
systemet og dermed en ren kommunal indsats, som på ingen måde er lige så be-
skæftigelsesrettet som indsatsen i dagpengesystemet. Dermed kommer de endnu 
længere væk fra arbejdsmarkedet. 
 
At der ikke umiddelbart er en sammenhæng mellem dagpengeperiodens længde 
og ledigheden viser sig, når man ser på vores nabolande. Disse lande har både 
kortere dagpengeperioder og lavere ydelser. Trods dette, har de en højere ledig-
hed. 
 
Derudover foreslås det at øge importen af udenlandsk arbejdskraft.  
Metal er åben over for import af udenlandsk arbejdskraft. Efter Metals opfattelse 
forhindrer Østaftalen dog ikke import af udenlandsk arbejdskraft, men sikrer, at 
det foregår på ordentlige vilkår til gavn for hele det danske arbejdsmarked. Sam-
tidig gør Dansk Metal opmærksom på, at der fortsat er mulighed for at udnytte 
arbejdskraftreserven på lidt over 100.000 ledige.   
 
 
3F 
 
Bemærkninger til konjunkturvurderingen 
Vismændene har i de seneste rapporter vurderet, at dansk økonomi er meget tæt 
på kapacitetsgrænsen og derfor forventede accelererende lønstigninger og hvad 
deraf følger mht. konkurrenceevne osv. Denne frygt er gjort til skamme. Tvært 
imod har økonomien tilpasset sig ved at udvide kapaciteten, bl.a. gennem en 
stigning i arbejdsstyrken. Der er ingen tvivl om, at den internationale konkurren-
ce er blevet skærpet de senere år – dansk økonomi er blevet mere åben – og at det 
bl.a. påvirker løndannelsen. 
 
3F kan derfor ikke tilslutte sig DØR’s frygt for overophedning af økonomien og 
tager afstand fra forslaget om en finanspolitisk stramning. Det er 3F’s vurdering, 
at dette vil forskertse muligheden for fortsat nedgang i ledigheden og ikke mindst 
vil det negativt påvirke svage gruppers muligheder for at få et ordinært job.  
 3F er enig med DØR i en række enkeltstående forslag:  
 



 347

• At ophæve suspensionen af SP-ordningen (den særlige pensionsopspa-
ring), det skal dog ikke ske for at stramme økonomien 

• At ændre den nuværende lov om arbejdsmarkedsfonden, da den vil give 
overskud i 2008, således at bidraget ikke nedsættes. Sker der en nedsæt-
telse, så vil det bidrage til større ubalance i økonomien  

• At skattestoppets nominalprincip (fastfrysning af ejendomsværdiskatten 
og punktafgifter) ophæves 

• At opstille en ny mellemfristet regeringsplan for dansk økonomi frem til 
2020, som skal indeholde målsætninger for vækst i arbejdsstyrken, samt 
udgifts og skattepolitikken 

 
Bemærkninger til dansk arbejdsmarkedspolitik efter år 2000 
Til analysen af effekten af uddannelsesaktivering, hvor DØR når frem til at ud-
dannelsesaktivering generelt har en negativ beskæftigelseseffekt, stigende med 
uddannelsesniveau, hvorfor man foreslår en yderligere målretning, skal følgende 
bemærkes:  
 
Beregninger over den økonomiske gevinst ved udbygning af læseundervisningen 
for voksne3 påviser en sammenhæng mellem løn, beskæftigelseschancer og læ-
seevner. Ved en investering i et fuldført læsekursus til en anslået udgift på 18.000 
kr. pr. person, vil man få en forøgelse i den disponible livsindkomst for en ufag-
lært på 30-40.000 kr., mens den samfundsmæssige gevinst er i størrelsesordnen 
70-80.000 kr. over et livsforløb. 
 
DØR-rapporten underbygger 3F’s synspunkt, nemlig at uddannelsesaktiveringen 
målrettes i retning af: 
 

• Kortuddannede – personer der har grunduddannelse som højeste fuldførte 
uddannelse, herunder indvandrere med dårlig uddannelsesbaggrund og 
ringe danskkundskaber 

• Personer med læse-/staveproblemer. Det vil betyde, at man skal sikre sig 
at læse-/staveproblemer bliver effektivt identificeret ved ledighed 

 
DØR-Rapporten konstaterer på baggrund af blandt andet de to forsøg i hhv. Stor-
strøms Amt og Sønderjyllands amt, at tidligere og mere intensive forløb, har stor 
positiv effekt på de lediges jobsøgning og afgang fra ledighed. 
 

 
3 AERådet: ”Den økonomiske gevinst af en forbedret læseindsats” af Niels Glavind, marts 2007 og 

AKF: ”Læsefærdigheder, arbejdsmarked og indkomst” af Mette Gørtz og Torben Pilegaard Jen-
sen, marts 2007. Her refereres til side 2 i førstnævnte. 
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Bemærkninger: 3F mener at det er en god ide med en tidlig indsats. Forudsat at 
indsatsen gives med kvalitet og med udgangspunkt i den enkeltes muligheder og 
behov. Ligesom det er forudsat, at der er tale om en positiv motiverende tilgang 
til de ledige og ikke en negativ og kontrollerende. Disse forudsætninger er ikke 
opfyldt ved straksaktivering.  
 
Det foreslås at dagpengeperioden forkortes fra 4år til 2½ år. DØR vurderer at 
forslaget kan få flere ledige i arbejde, da udløb af dagpengeperioden har en stærk 
incitamentseffekt. DØR anslår at 8.000 personer berøres af forslaget. 
 
Bemærkninger: Der sondres ofte mellem to tilgange til at få ledige i job: En til-
gang, der sigter på at udbygge den lediges kvalifikationer og øvrige ressourcer, 
og en tilgang, der søger den hurtigste vej tilbage til arbejdsmarkedet, bl.a. ved at 
øge den lediges økonomiske incitamenter. Den nuværende regering anvender 
først og fremmest den sidst nævnte tilgang, og DØR lægger sig med dette forslag 
på samme linie. 
 
Hovedproblemet for de ledige er, at de mangler kvalifikationer for at kunne mat-
che arbejdsmarkedets behov. Der er derfor i højere grad brug for en tilgang, der 
bygger på øge de lediges kvalifikationer og andre ressourcer. 
 
DØR’s forslag vil ramme 4.465 3F-medlemmer direkte. Men herudover vil be-
skæringen af dagpengeperioden ramme de kortuddannede ledige. Den største 
andel af gruppen vil være kvinder uden uddannelse. Desuden vil en afkortning af 
dagpengeperioden ramme geografisk meget skævt.  
 
3F tager skarpt afstand fra forslaget, som vil betyde en yderligere fattiggørelse af 
en temmelig stor gruppe i befolkningen. Hertil kommer, at medlemmer der mi-
ster dagpengeretten, i stedet for vil blive marginaliseret, da de overgår til det 
sociale system.  
 
Problemet for de ledige, som er tilbage, er at de mangler kvalifikationer.  Afkort-
ning af dagpengeperioden afhjælper ikke dette problem! 
 
DØR foreslår for at øge arbejdsstyrken, at der indføres et forhøjet beskæftigelses-
fradrag for ældre, således at 64-årige vil opnå et ’skattefrit’ år, hvis de har været i 
beskæftigelse de foregående fire år. 
 
Bemærkninger: 3F tager afstand fra forslaget. Forslaget er fordelingsmæssigt 
usympatisk og begunstiger især de som under alle omstændigheder vil blive på 
arbejdsmarkedet. Hertil kommer at virkningerne på beskæftigelsen i bedste fald 
er stærkt begrænset. 
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Dansk Industri 
 
Dansk og international økonomi 
DI kan tilslutte sig Vismændenes syn på dansk og international økonomi. 
Væksten i udlandet aftager lidt, men vækstraten på nærmarkederne forbliver på et 
højere niveau end i hovedparten af de forgangne 10 år. 
 
Men de ret gunstige internationale forhold kan dog ikke sikre en fortsat høj dansk 
vækst. DI tror lige som Vismændene ikke, at ledigheden kan komme meget læn-
gere ned uden nye politiske initativer som for eksempel en opstramning af dag-
pengereglerne eller rådighedskontrollen med de ledige. Og da der heller ikke er 
udsigt til vækst i arbejdsstyrken, må vi indstille os på en vækst på omkring 1½ 
pct. svarende til væksten i produktiviteten. 
 
Mangel på arbejdskraft giver naturligvis en risiko for overophedning af økono-
mien, men DI forventer ikke markant højere lønstigninger. Danmark bliver stadig 
mere åben over for omverdenen og afhængig af den internationale afsætning. Det 
ved både lønmodtagere og arbejdsgivere i de konkurrerende erhverv. Så længe 
lønstigningerne fastsættes fornuftigt i den konkurrenceudsatte del af økonomien, 
må lønstigningstakten kunne forblive på et økonomisk holdbart niveau. 
 
DI er enig med Vismændene i, at der er behov for en finanspolitisk stramning for 
at tage presset af arbejdsmarkedet. Det er problematisk at føre en vedvarende 
ekspansiv finanspolitik i en situation med omfattende mangel på arbejdsmarke-
det. 
 
DI tilslutter sig også Vismændenes efterlysning af en ny mellemfristet økono-
misk plan. I den sammenhæng bør der opstilles målsætninger for en forøgelse af 
arbejdsstyrken, som kan skabe råderum for lavere skatter. 
 
DI deler Vismændenes tanker om en stram styring af de offentlige udgifter. Det 
er helt afgørende for at skaffe det nødvendige råderum til at lette de alt for høje 
marginalskatter. DI noterer sig med tilfredshed Vismændenes påpegning af, at et 
råderum til skattelettelser bedst anvendes til lempelser af marginalskatten, fordi 
det har større virkning på arbejdsudbuddet. Det forøger i sig selv det finanspoliti-
ske råderum. 
 
DI er enig med Vismændene i, at der er et potentiale for bedre effektivitet i den 
offentlige sektor. Det viser DI's egne analyser også. Kvalitetsreformen bør samlet 
set kunne bidrage til at holde snor i de offentlige udgifter.  
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DI deler ikke i fuldt omfang Vismændenes positive syn på en aktiv stabilise-
ringspolitik. I praksis er det særdeles vanskeligt at ramme rigtigt med finanspoli-
tikken i forhold til konjunkturerne. Finanspolitikken virker med en vis forsinkel-
se, og der er altid en risiko for, at konjunkturerne er vendt, inden virkningen ind-
træffer. Desuden har det i praksis været næsten umuligt at koordinere centrale 
initiativer med kommuner og regioners udgiftspolitik. 
 
På det grundlag mener DI, at finanspolitikken kun bør anvendes aktivt i særlige 
tilfælde. Der er en betydelig risiko for, at en aktiv finanspolitik kun anvendes til 
at lempe, fordi stramninger politisk er mindre attraktive. For eksempel burde den 
aktuelle mangel på arbejdskraft have medført initiativer til lavere offentlige ud-
gifter, hvilket ikke er sket. En ensidig anvendelse af finanspolitikken i lavkon-
junkturperioder får på sigt de offentlige udgifter til at skride. 
 
Dansk arbejdsmarkedspolitik efter år 2000 
DI vil gerne takke Vismændene for gennemgangen af dansk arbejdsmarkedspoli-
tik efter år 2000. 
 
Vi kan, som det fremgår af DA's bemærkninger, slutte op om de fremsatte ar-
bejdsmarkedspolitiske forslag. 
 
DI er positivt stemt overfor Vismændenes forslag om at give alle 64-årige i be-
skæftigelse og med fire forudgående år i beskæftigelse et "skattefrit år", svarende 
til en skattelettelse på maksimalt 100.000 kr.  Det er her naturligvis forudsat, at 
dette fremstår som et supplement og ikke et alternativ til en egentlig skattere-
form. 
 
Et skattefradrag til de 64-årige er naturligvis en nødløsning, men der er jo - som 
påpeget af Vismændene - desværre ikke udsigt til, at den lukrative efterlønsord-
ning afskaffes. Efterlønnen gør det meget vanskeligt at fastholde ældre medar-
bejderen på arbejdsmarkedet. 
 
Men hvorfor egentlig ikke gå videre med præmiering af de ældre på arbejdsmar-
kedet. Det kunne i denne forbindelse være interessant at høre, om Vismændene 
har regnet på, hvordan forslaget vil balancere, hvis dette videreføres til også at 
omfatte personer over 64 år. 
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Håndværksrådet 
 
Mangel på arbejdskraft 
Håndværksrådets adm. direktør påpegede, at mangel på arbejdskraft efter Hånd-
værksrådets vurdering er den største udfordring, som både virksomhederne og 
samfundet står overfor på både kort og langt sigt. Paul Mollerup refererede til en 
ny undersøgelse om mangel på arbejdskraft, som rådet netop har udarbejdet, og 
som viser, at mangelsituationen er forbedret fra, at 3 ud af 4 af de små og mel-
lemstore virksomheder i sommeren 2006 meldte om problemer med at skaffe 
ansatte, til at det nu kun er knapt hver anden SMV, der mangler ansatte.  
 
Undersøgelsen viser også, at hver sjette virksomhed forventer, at de i 2007 går 
glip af en omsætningsfremgang på mere end 10 pct., fordi de ikke kan skaffe 
arbejdskraft. 22 pct. af de mindre industrivirksomheder oplever, at kunden finder 
en anden leverandør i udlandet, fordi virksomhedens leveringstider er blevet for 
lange. Dette er skidt for både virksomheden og for Danmark. Paul Mollerup un-
derstregede derfor vigtigheden af, at vi gør alt, hvad vi kan for at øge arbejds-
styrken.  
 
Håndværksrådet er derfor helt enig i formandskabets forslag om at ophæve 
Østaftalen hurtigst muligt. Paul Mollerup påpegede, hvor ærgerligt det er, at de 
120.000 østeuropæere, som Norge har tiltrukket gennem de seneste 2 år, kun har 
brugt Danmark som en motorvejsforbindelse på vej til Norge. Uden Østaftalen 
ville langt de fleste nok have parkeret bilen i Danmark i stedet for at fortsætte 
den lange vej mod nord. 
 
Håndværksrådets adm. direktør blev i det nordiske og udtrykte sin interesse for at 
følge resultatet af den svenske skattereform, som slipper 40 mia. SEK løs i øko-
nomien på trods af et allerede stramt arbejdsmarked. Han påpegede, at vi for-
mentligt kan hente nogle erfaringer til brug i vores hjemlige debat om skattelet-
telser og mangel på arbejdskraft og opfordrede derfor formandskabet til at følge 
de svenske erfaringer og formidle dem videre i de kommende vismandsrapporter. 
 
Håndværksrådet bakkede op om formandskabets forslag om et forhøjet beskæfti-
gelsesfradrag til 64-årige, der har været i beskæftigelse i de fire foregående år.  
 
Byggeri 
Særligt i byggeriet er der brug for at få både unge og ældre til at arbejde mere. 
Håndværksrådets undersøgelse viser, at over halvdelen af byggevirksomhederne 
forventer at mangle arbejdskraft i 2007, hvilket udgør et kæmpe problem for 
virksomhederne.  
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Mangel på arbejdskraft er ikke de eneste kapacitetsproblemer, der er i byggeriet. 
Virksomhederne mangler i udstrakt grad materialer – om end det er bedre nu end 
i efteråret. Håndværksrådets byggematerialeanalyse fra maj 2007 dokumenterer, 
at 29 pct. af byggevirksomhederne i øjeblikket oplever problemer med at skaffe 
materialer. 
 
Håndværksrådets adm. direktør var ikke i tvivl om, at forklaringen er, at bygge-
materialer ikke i tilstrækkelig grad handles over landegrænserne pga. den regel-
jungle, der er på markedet for byggevarer. Han understregede, i lighed med for-
mandskabet, at materialeproducenterne ikke har været sene til at udnytte den høje 
efterspørgsel og den manglende internationale konkurrence til at hæve priserne.  
 
Prisstigningerne på byggevarer har i 2006 været 4 procentpoint højere end de 
generelle prisstigninger i økonomien. Det har ifølge Håndværksrådets beregnin-
ger kostet byggeriet og dets kunder 4 mia. kr. Håndværksrådet er derfor glade 
for, at regeringen har taget initiativ til at øge konkurrencen på dette marked.  
 
Selvstændighedskultur og øget udlicitering  
Paul Mollerup pegede på, at selvstændige erhvervsdrivende ifølge formandska-
bets analyser arbejder langt mere end andre erhvervsgrupper. Idet der er et ønske 
om at øge arbejdsudbuddet, bør det overvejes, hvordan man sikrer en erhvervs-
struktur, som giver plads og mulighed for, at så mange som muligt vælger at 
blive selvstændige. I den sammenhæng spiller kommunernes udbudspolitik en 
væsentlig rolle. Ved at udbyde opgaver i små klumper kan kommunerne hjælpe 
med til at skabe grobund for flere små og mellemstore virksomheder og dermed 
trække arbejdsudbuddet i vejret.  
 
Privatansatte har højere arbejdstid end offentligt ansatte samtidig med, at syge-
fraværet er lavere i den private sektor. Der ligger derfor et stort potentiale i øget 
brug af udlicitering. Skal Kvalitetsreformen føre til bedre offentlig service uden 
en tilsvarende forøgelse af de offentlige udgifter, er der behov for en kraftigere 
produktivitetsvækst for de ydelser, som den offentlige sektor leverer i dag. Ellers 
risikerer vi en traditionel crowding-out. Formandskabet har tidligere peget på 
potentialet ved at bringe de kommuner, som er bagud med udliciteringsindsatsen, 
på niveau med landsgennemsnittet. Gennem udlicitering kommer der nogle virk-
somheder på banen, som er vant til at søge de effektiviseringsgevinster, som er 
nødvendige, hvis Kvalitetsreformen skal blive en succes. Paul Mollerup bemær-
kede, at ved at konkurrenceudsætte flere opgaver bliver arbejdsudbuddet øget, 
samtidig med at effektiviteten stiger. 
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Landbrugsraadet 
 
Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik 
Landbrugsraadet deler rapportens vurderinger af udsigterne for dansk økonomi 
og de faremomenter, der fremhæves, herunder risikoen for en egentlig overop-
hedning. Manglen på arbejdskraft er det helt centrale problem i Dansk økonomi i 
øjeblikket. Det afspejler sig blandt andet også i en forventning til lønudviklingen 
i de kommende år, der ligger betydeligt over Danmarks internationale konkurren-
ter – og højere end produktivitetsfremgangen i økonomien. 
Det er derfor vigtigt, at alle begrænsninger på bl.a. udbuddet af arbejdskraft fjer-
nes eller reduceres og at der satses kraftigt på at bevare og øge produktivitets-
fremgangen i alle sektorer, herunder den offentlige. 
 
Der er behov for fornyelser i den offentlige sektor af flere grunde. Blandt andet 
for at få en bedre udnyttelse af arbejdskraftpotentialet. Det kan kombineres med, 
at jobs i den offentlige sektor gøres mere attraktive gennem friere rammer med 
hensyn til arbejdstider, jobindhold m.v. Det er vigtigt, at der ikke lægges hindrin-
ger i vejen for den enkelte m.h.t. at yde en ekstra indsats på arbejdsmarkedet, 
hvor der er brug for det. 
 
Samtidig er det vigtigt, at det offentlige serviceudbud understøtter lønmodtager-
nes mulighed for at yde en ekstra indsats. Det gælder børnepasningstilbud, men 
det gælder så sandelig også sundheds- og sygehusvæsnet. Alt for mange lønmod-
tagere har lange sygefraværsperioder eller mister helt forbindelsen til arbejds-
markedet pga. lange behandlingstider for banale lidelser. 
 
Den automatiske lettelse af arbejdsmarkedsbidragssatsen som følge af de gode 
konjunkturer er uheldig. Disse mia. kr. kan med fordel anvendes til lettelser an-
dre steder i skattesystemet, hvor den finanspolitiske lempelse har en større og 
mere positiv effekt på arbejdsudbuddet. Øremærkningen af arbejdsmarkedsbidra-
get bør afskaffes, som det foreslås i diskussionsoplægget. 
 
Arbejdskraftudbuddet kan generelt øges ved, dels at sænke marginalskatten og 
dels øge beskæftigelsesfradraget. Begge dele er lige nødvendige. Der har i de 
seneste år været en stor tilgang af lønmodtagere der betaler topskat, hvilket aldrig 
har været mening med denne beskatning. 
 
Konjunktur og finanspolitik som virkemiddel 
Det er derfor en opgave i sig selv at fjerne så mange af de begrænsninger som 
kan være medvirkende årsag til overophedning som muligt. Det er klart at fore-
trække frem for finanspolitiske indgreb, der – som rapporten rigtigt påpeger – 
ofte rammer tidsmæssigt og omfangsmæssigt forkert. Dette vilkår gør det endnu 
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vigtigere, at regeringen og folketingets politikere reagerer i tide og fremadrettet 
med strukturforbedringer af arbejdsmarkedet, således at det ikke bliver nødven-
digt med et finanspolitisk indgreb med meget usikker effekt. 
 
Landbrugsraadet støtter - i lighed med DØRs tidligere anbefalinger – en fuld-
stændig afskaffelse af den Særlige Pensionsopsparing (SP), frem for en genindfø-
relse. SP er ikke egnet som konjunkturinstrument. Det strider også imod hele 
naturen i en pensions-opsparingsordning at anvende den i dette øjemed. SP bør 
definitivt nedlægges og de indestående formuer overføres til forvaltning under 
andre ordninger. Helt generelt skal den enkelte lønmodtager have mulighed for 
selv at vælge pension frem for fritid i de perioder hvor der er brug for arbejds-
kraften. 
 
Arbejdsmarkedspolitikken 
Det bør ikke være en offentlig opgave at betale arbejdsduelige mennesker for at 
blive væk fra arbejdsmarkedet, når der er hårdt brug for arbejdskraften. Det vir-
ker ganske enkelt absurd at fastholde en attraktiv efterlønsordning for derefter – 
som foreslået i rapporten – at oprette en endnu mere attraktiv ordning med 
skattefritagelse for de 64-årige, for alligevel at fastholde de ældre arbejdstagere 
på arbejdsmarkedet. Men set i lyset af at efterlønsordningen politisk anses for 
helt fredet, kan det ikke afvises, at det samfundsøkonomisk kan være en udvej, 
som bør gennemtænkes og afprøves, for at øge arbejdsudbuddet. 
 
At dagpengeperioden løber ud, har beviseligt en effekt på de lediges incitament 
til at tage et arbejde. Denne effekt kunne samfundet lige så godt høste frugterne 
af tidligere. Det er derfor helt fornuftigt at diskussionsoplægget anbefaler at be-
grænse dagpengeperioden fra de nuværende 4 år til 2½ år. 
 
Samfundets ressourcer til uddannelse bør anvendes meget målrettet og bør ikke 
anvendes til ”parkering” af ledige uden et egentligt jobperspektiv. Alt for ofte 
betyder det, at den ledige ikke er til rådighed, når jobåbninger viser sig. 
Uddannelse og opkvalificering som redskab i arbejdsmarkedspolitikken bør der-
for kun anvendes målrettet mod konkrete beskæftigelsesmuligheder. Vi er derfor 
enige i, at indsatsen skal rettes mod de redskaber, som har vist sig mest effektive 
i arbejdsmarkedspolitikken, nemlig virksomhedspraktik og løntilskudjobs. 
 
En tidlig og tæt opfølgning på alle ledighedsforløb er afgørende, og dette burde 
være muligt set i lyset af det relativt få antal ledige der efterhånden er tale om. 
Hvor en ”håndholdt” indsats er nødvendig, skal den til for enten at hjælpe den 
ledige i arbejde eller at få afsløret, om den pågældende reelt står til rådighed. 
 
Det er endvidere helt nødvendigt, også at se på reglerne for førtidspension. 
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Erfaringerne med ordningen viser, at alt for mange unge anbringes i en udsigtsløs 
tilværelse med en livslang førtidspension. Der vil være store gevinster for 
samfundet og for den enkelte hvis det kan lykkes med løntilskud og anden hjælp 
at gøre disse personer arbejdsduelige igen. 
 
Det samme kan desværre siges om en alt for stor del af unge med indvandrerbag-
grund. Her findes også en arbejdskraftreserve, som simpelthen skal samles op. 
Baggrunden for problemerne er ofte den samme for de to grupper. Børnene og de 
unge kan ikke indordne sig i det danske skolesystem, og det bringer dem ind i en 
negativ cirkel, som alt for ofte ender på en plads i udkanten af samfundet og uden 
for arbejdsmarkedet. Det bør have allerhøjeste prioritet at få løst disse problemer. 
 
Globalisering af arbejdsmarkedet 
Det altoverskyggende problem med mangel på arbejdskraft i Danmark gør, at der 
bør gennemføres en reel åbning til arbejdsmarkederne i andre lande, især EU. 
Østaftalen bør hurtigst muligt ophæves, i stedet for at vente til dens udløb i 2009. 
Det giver ikke mening at fastholde udbudsbegrænsende ordninger som Østaftalen 
i den konjunktursituation Danmark befinder sig i nu. Beslutningen om indførslen 
af Østaftalen er sket under helt andre forventninger til konjunkturerne. 
 
Der bør på alle måder gøres en indsats for at lette tilgangen og anvendelsen af 
arbejdskraft fra andre lande. Man kan med fordel allerede nu overveje mulighe-
den for at skaffe arbejdskraft fra lande uden for EU. De rigide regler for at an-
vende arbejdskraft fra lande uden for EU bør overvejes. Det gælder også ganske 
almindelig arbejdskraft. Muligheden for at anvende arbejdskraft fra de nye EU-
lande har haft stor positiv betydning for mange produktionsgrene, og den positive 
effekt bør ikke gå tabt når arbejdskraftreserverne i de nye EU-lande bliver ud-
tømt.  
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Dansk Erhverv 
 
Konjunkturvurderingen 
Formandskabets vurdering af den aktuelle konjunktursituation og udsigterne for 
de kommende år deles i store træk af Dansk Erhverv. Den danske økonomi er på 
vej ind i en periode med markant lavere vækstrater. Forbrugsfesten ebber ud, og 
væksten i efterspørgslen vil være aftagende i de kommende år. 
 
Dansk Erhvervs forventninger til udviklingen i eksporten er dog noget mere pes-
simistisk end formandskabets. Til trods for den gunstige udvikling i eksporten af 
varer til Tyskland, Sverige og USA er vækstpotentialet i dansk eksport blevet 
reduceret gennem de seneste par år. Dette er en konsekvens af manglen på ar-
bejdskraft, som har resulteret i, at danske virksomheder har været nødsaget til at 
afvise nye ordrer, og derfor ikke været i stand til at imødekomme den stigende 
efterspørgsel fra aftagerlandene. 
 
Selv med udsigt til betydeligt mere moderate vækstrater i den danske økonomi, 
vil kapacitetspresset fortsat være højt i de kommende år. Dansk Erhverv deler 
derfor formandskabets anbefaling om, at man fra politisk side hurtigt igangsætter 
tiltag, der imødegår denne udfordring. Her bør bestræbelserne på sikre en stig-
ning i udbuddet af arbejdskraft have absolut højeste prioritet, da netop manglen 
på arbejdskraft både på kort og på lang sigt er dansk økonomis akilleshæl.  
 
Dansk Erhverv deler formandskabets bekymringer for så vidt angår brugen af 
den Særlige Pensionsopsparing, der i befolkningen opfattes som en skat, som 
konjunkturregulerende instrument. Tilsvarende deler Dansk Erhverv kritikken af 
arbejdsmarkedsbidraget, idet den forventede nedsættelse til næste år ikke vil have 
nogen strukturforbedrende effekt.  
 
Alle ændringer i skattesystemet skal bidrage til at imødegå de strukturelle udfor-
dringer, som den danske økonomi står over for på både kort og især på længere 
sigt. Dansk Erhverv ser derfor frem til regeringens kommende mellemfristede 
plan for dansk økonomi. Denne bør blandt mange elementer indeholde en omfat-
tende skattereform, som ikke mindst sænker skatten på arbejdsindkomst både i 
bunden og i toppen af indkomstskalaen. 
 
Konjunkturer og finanspolitik 
Kapitlet giver en god forståelse for de mange vanskeligheder, der er forbundet 
med at føre en aktiv finanspolitik. Det gælder bl.a. usikkerheden om den reelle 
økonomiske udvikling, der bl.a. sløres af løbende revisioner af den økonomiske 
statistik, usikkerheden om et stød til økonomien er midlertidigt eller permanent, 
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samt det uhensigtsmæssige ved udsving i skattesatser og antallet af offentligt 
ansatte. 
 
Dansk Erhverv er derfor enig med formandskabet i, at en aktiv finanspolitik kun 
skal overvejes ved store udsving i den økonomiske aktivitet. Under alle omstæn-
digheder er det afgørende, at alle finanspolitiske indgreb bør have de langsigtede 
udfordringer i den danske økonomi og herunder den danske velfærdsmodel i 
sigte.   
 
Dansk arbejdsmarkedspolitik efter år 2000 
Det danske arbejdsmarked har for alvor vist sin styrke under de seneste års høj-
konjunktur. Fra politisk side har der gennem mange år været vilje til løbende at 
imødegå de strukturelle udfordringer på arbejdsmarkedet, senest med reformen 
”Flere i arbejde”, ligesom også velfærdsforliget indeholder flere gode elementer.  
 
Men med en ledighed tæt på 100.000 personer står vi nu i en situation, hvor der 
åbenlyst er behov for langt flere initiativer, som hurtigt kan stimulere udbuddet af 
arbejdskraft. Dansk Erhverv hilser derfor formandskabets analyser velkommen 
og ikke mindst de konkrete bud på mulige initiativer, hvoraf flere peger i den 
rigtige retning.   
 
Dansk Erhverv er enig i, at uddannelsesaktiveringen bør målrettes og effektivise-
res yderligere. Aktiveringen tjener to formål: Motivation og opkvalificering. 
Uddannelsesaktiveringen skal først og fremmest sikre, at den ledige hurtigst mu-
ligt kommer i arbejde.  
 
Dansk Erhverv støtter endvidere anbefalingen om, at uddannelsesaktiveringen 
først og fremmest skal sikre en opkvalificering af de dårligst kvalificere-
de personer. Men et længerevarende uddannelsesforløb til f.eks. indvandrere 
skal primært indeholde virksomhedspraktik. Dansk Erhverv har sammen med 
HK-Handel udarbejdet en jobpakke, som skal sikre indvandrere en lettere adgang 
til butiksområdet. For mange personer med svage boglige kompetencer vil et 
teoretisk uddannelsesforløb ikke være den hurtigste vej til et arbejde.  
  
Forslaget om en markant nedsættelse af dagpengeperioden har været på Dansk 
Erhvervs politiske dagsorden i flere år. Udover en kortere periode bør dagpenge-
ydelsen løbende aftrappes over perioden, gerne således at startniveauet for dag-
pengeydelsen forhøjes. For højere lønnede, som rammes af ledighed, er forsik-
ringen i dag for lav. 
 
Dansk Erhverv deler desværre formandskabets opfattelse af, at en fuldstændig 
afskaffelse af efterlønnen i øjeblikket er en politisk umulighed. Dansk Erhverv 
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tager imidlertid afstand fra forslaget om indførelse af et forhøjet beskæftigelses-
fradrag for alle 64-årige i beskæftigelse.  
 
De fleste personer i efterlønsalderen er fuldt arbejdsduelige. Derfor er det uhel-
digt at indføre særordninger for seniorer. Arbejdsmarkedspolitiske tiltag skal 
finde sted ud fra en konkret vurdering af hvilke instrumenter, der skal anvendes 
overfor den enkelte. Indførelse af særordninger for udvalgte grupper vil medføre 
skævvridninger på andre områder. Derimod kan Dansk Erhverv tilslutte sig, at 
effekten af en nedsættelse af skatten på arbejdskraft er overordentlig positiv. 
Derfor skal skatten på arbejdskraft nedsættes generelt. 
  
Dansk Erhverv tilslutter sig ønsket om, at Østaftalen hurtigst muligt afskaffes 
helt. Men et bortfald af Østaftalen er ikke tilstrækkeligt til at sikre, at flere ud-
lændinge kan arbejde i Danmark. Der skal ligeledes indføres en Greencard-
ordning efter canadisk model, hvorefter enhver udlænding, som opfylder en ræk-
ke kvalifikationskriterier, kan få opholds- og arbejdstilladelse. Derudover skal 
Danmark i langt højere grad brandes som et godt sted at arbejde. Endelig skal de 
europæiske arbejdsformidlinger intensivere samarbejdet med henblik på at for-
midle ledig arbejdskraft over landegrænserne.  
 
 
Finansrådet 
 
Finansrådet vil gerne rose formandskabet for at tage emnerne finans- og ar-
bejdsmarkedspolitik op. Givet den nuværende konjunktursituation er det særdeles 
relevante emner, og timingen er således helt rigtig.  
 
Finansrådet vurderer dog, at afmatningen på boligmarkedet og i det private for-
brug er mere omfattende end formandskabets skøn. Set i det lys mener Finansrå-
det ikke, at der er et aktuelt behov for finanspolitiske indgreb. Forventningerne 
om flere renteforhøjelser i den kommende tid vil hjælpe med til at stabilisere 
økonomien på et fornuftigt niveau. Finansrådet er enig med formandskabet i, at 
fine-tuning af økonomien gennem finanspolitik skal bruges yderst varsomt. Skal 
finanspolitiske instrumenter bruges til at mindske et outputgab, er det centralt at 
tage andre nøgletal end BNP med i betragtningen. I forhold til den usikkerhed om 
timingen af en finanspolitisk stramning, som kapitlet om finanspolitik og kon-
junktur rejser, kan det derfor også overraske, at formandskabet foreslår at opstille 
en finanspolitisk regel.  
 
Som formandskabet giver udtryk for, er genindførelse af SP-bidraget ikke et op-
lagt instrument til konjunkturudligning. Pensionsopsparere, der går med overve-
jelser om i hvilket omfang, der skal spares op til pension, bør ikke løbende skulle 
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skele til, hvorvidt der aktuelt føres finanspolitik via tvungen pensionsopsparing. 
Finansrådet vil derfor gerne opfodre til, at SP-bidraget ikke genindføres fra 2008. 
 
Finansrådet er enig med formandskabet i, at finanspolitiske mål i stedet bør op-
træde i en mellem- eller langsigtet plan for dansk økonomi. En omlægning af 
skattestoppet kunne optræde heri. Forudsat at situationen på fx boligmarkedet 
ikke er for skrøbelig, vil en ophævelse af nominalprincippet være en god idé. 
Særligt hvis det resulterer i lettelser på marginalbeskatningen.  
 
I og med at den gældende lovgivning lægger op til at sænke arbejdsmarkedsbi-
dragssatsen, hilser Finansrådet en skattenedsættelse velkommen. Men havde dog 
langt hellere set en nedsættelse af marginalbeskatningen, hvilket vil øge arbejds-
udbuddet og forbedre strukturerne. Samtidig er det ikke hensigtsmæssigt, at æn-
dringer i arbejdsmarkedsbidragssatsen er konjunkturmedløbende. Med den nuvæ-
rende konstruktion er det svært at se, at øremærkningen af bidraget vil føre til 
mere løntilbageholdenhed blandt lønmodtagere. Efter Finansrådets vurdering er 
det adfærdsregulerende element ikke tilstede.  
 
Formandskabet skal have ros for overvejelser vedr. kvalitetsreformen. Bemærk-
ningen: "Mislykket kvalitetsreform værre end ingen kvalitetsreform" rammer 
sømmet lige på hovedet. Det er centralt, at kvalitetsreformen ikke blot bliver en 
øvelse i at øge de offentlige udgifter. Reformen må og skal øge effektiviteten i 
den offentlige sektor. Potentialet er til stede. Instrumenter som benchmarking er i 
den henseende oplagt at inddrage. Ligeledes kan det offentlige lære en del af den 
private sektor, der dagligt har fokus på produktivitetsforbedringer. De gevinster, 
som kvalitetsreformen kan realisere, skal bl.a. frigøre et større arbejdsudbud til 
erhvervslivet. Erhvervslivet har et stort vækstpotentiale, men savner den fornød-
ne arbejdskraft. Det råderum, der kan frigives ved effektivitetsforbedringer i det 
offentlige, bør øremærkes til skattelettelser. 
 
Finansrådet vil ligeledes rose formandskabet for, at der i rapporten optræder kon-
krete forslag til arbejdsmarkedstiltag, der kan afhjælpe manglen på arbejdskraft. 
Særligt på det korte sigt. Der kan ikke være nogen tvivl om, at kapacitetsgrænsen 
er nået, og at tiltag rettet mod arbejdsmarkedet er nødvendige nu. 
 
Timingen for forslagene er god. Finansrådet støtter op om formandskabets for-
slag om at afskaffe østaftalen, der blokerer for anvendelsen af udenlandsk ar-
bejdskraft. En afkortning af dagpengeperioden hilses velkomment. Effekten af 
den afkortning understøttes af, at det er et entydigt resultat i rapportens undersø-
gelser, at afgangen fra ledighed øges markant mod udløbet af dagpengeperioden. 
Den lave ledighed i dag gør timingen af forslaget god og mere politisk accepta-
bel. Forslagene om en opstramning i forhold til administrationen af de eksiste-
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rende regler og anvendelse af statistiske redskaber i individuelle jobsøgningsfor-
løb er ligeledes udmærkede forslag. Finansrådet vil dog gerne benytte lejligheden 
til at betone vigtigheden af at få unge mennesker hurtigere gennem uddannelses-
systemet.  
 
Finansrådet finder det dog beklageligt, at formandskabet tilsyneladende har opgi-
vet ambitionerne om at ændre på efterlønsordningen. Formandskabets analyser 
viser, at helbredstilstanden blandt efterlønsmodtagere er tæt på den samme som 
for beskæftigede over 60 år. Hvormed mange givetvis stadig kunne udfylde en 
vigtig rolle på arbejdsmarkedet. Det synes derfor oplagt, at justeringerne i efter-
lønsordningen fra velfærdsaftalen kunne gennemføres hurtigere. I stedet foreslår 
formandskabet et skattefrit år for ældre på arbejdsmarkedet. Grundtanken er rig-
tig, den overordnede ledetråd bør være, at der altid skal være incitamenter til at 
arbejde. Efter Finansrådets opfattelse har forslaget om et fradrag for 64-årige dog 
karakter af symptombehandling, hvor den rigtige kur er en reduktion af de høje 
marginalskatter.  
 
Råderummet er ifølge Finansrådets vurdering til en fjernelse af topskatten. Der 
vil ikke være tale om store ufinansierede skattelettelser, da de seneste studier har 
vist en meget høj selvfinansieringsgrad ved ændringer i marginalbeskatningen.  
 
En løsning på manglen på arbejdskraft bør have højeste prioritet. I den forbindel-
se vil Finansrådet gerne opfordre formandskabet til at udføre beregninger på et 
konkret forslag. Mange veluddannede med familie vælger at gå ned i arbejdstid, 
fordi det er for dyrt at skaffe hushjælp. Samtidig skriver formandskabet, at mange 
kontanthjælpsmodtagere har svært ved at opnå en produktivitet, der modsvarer 
mindstelønnen. Finansrådet mener, at det er en forkert prioritering af samfundets 
ressourcer. Skattesystemet bør ikke modvirke, at folk bruger deres kompetencer, 
hvor de kommer til størst gavn.  
 
En mulig model kunne være markante lempelser i marginalskatten koblet med et 
fradrag i bundskatten for at beskæftige privat arbejdskraft i hjemmet.  
 
Forslaget vil betyde, at omfanget af sort arbejde mindskes, og flere på overfør-
selsindkomst kommer i arbejde.  Deres arbejdsevne bliver nu penge værd modsat 
deres situation før. Den lavere marginalbeskatning vil yderligere øge arbejdsud-
buddet, hvilket kan lette noget af det strukturelle kapacitetspres på arbejdsmarke-
det. Heri ligger også bedre muligheder for at tiltrække arbejdskraft fra udlandet. 
Finansrådet anser det for mere effektivt end fx forskerordningen. En ordning, der 
nok har øget det sportslige niveau herhjemme, men ifølge Skatteministeriet alene 
med den seneste justering medførte tilgang af tre ekstra udenlandske forskere i 
2006 i forhold til 2005. En afskaffelse af forskerordningen, der forudsætter lem-
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pelser af marginalbeskatningen, kunne passende være med til at finansiere den 
beskrevne model.   
 
Finansrådet finder det i forlængelse heraf glædeligt, at formandskabet nu anbefa-
ler lettelser i marginalskatterne som et strukturelt instrument til at øge beskæfti-
gelsen og ikke blot til at afhjælpe dårlige konjunkturer. Tilskyndelsen til at søge 
beskæftigelse og tage en uddannelse bør øges, uanset om tiderne er gode eller 
dårlige. Finansrådet er ligeledes på linje med formandskabet i vurderingen af, at 
en sænkning af marginalskatterne er et langt mere effektivt instrument end et 
beskæftigelsesfradrag. 
 
 
Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd 
 
Skat 
FTF er enig med formandskabet i, at skattestoppet skal væk. Det forvrider skatte-
systemet med uhensigtsmæssige skattelettelser til de velstillede og øger ulighe-
den. Der er i den nuværende situation ikke plads til ufinansierede skattelettelser. I 
lighed med formandskabet mener FTF, at der er behov for skatteomlægninger, 
der fokusere på at øge arbejdsudbudet. Formandskabet har tidligere beregnet at 
effekten på arbejdsudbuddet er størst ved at reducere mellemskatten.  
Offentlig sektor 
FTF mener det er nødvendigt at der sker en genopretning af den offentlige sektor 
der nu i mange år har været udsat for dels en meget stram økonomisk styring dels 
meget omfattende og ressourcekrævende reformer, der stadig er under implemen-
tering.  Det er naivt at tro at der kan gennemføres en kvalitetsreform uden at den 
offentlige sektor tilføres ressourcer. 
 
Ressourcerne er tilstede i de store overskud på de offentlige finanser. FTF er i 
øvrigt enig med formandskabet i, at der ikke behøver være nogen øremærkning 
af arbejdsmarkedsbidraget, hvorfor det ville være bedre bl.a. at anvende over-
skuddet heraf til kvalitetsforbedringer i den offentlige sektor. FTF mener ikke, at 
øget markedsgørelse er løsningen for den offentlige sektor, og savner overbevi-
sende dokumentation for at udbud og udlicitering reelt har ført til bedre eller 
billigere service. 
 
Arbejdsmarkedspolitikkens udfordringer 
Det er formandskabets udgangspunkt, at det nuværende høje beskæftigelsesni-
veau gør det til en udfordring for arbejdsmarkedspolitikken, at sikre virksomhe-
der og institutioner den arbejdskraft, de har behov for. FTF deler helt denne op-
fattelse, ligesom FTF er enig i, at velfærdsaftalens længere tidsperspektiv gør det 
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nødvendigt nu at overveje initiativer, der kan øge udbuddet af kvalificeret ar-
bejdskraft også på den korte bane.  
  
De tal for arbejdskraftreserven AMS løbende offentliggør viser, at der i uge 11 i 
2007 kun var ca. 44 000 forsikrede ledige med en ledighed over 3 måneder. Der 
bør naturligvis i arbejdsmarkedspolitikken være fokus på også at bringe de sidste 
i beskæftigelse særligt på de områder, hvor der er mangel på arbejdskraft.  
 
Men det er tankevækkende, at fra 2001 til 2006 steg antallet af helårspersoner på 
sygedagpenge med godt 14 000 til over 80.000 helårspersoner. Her ligger således 
en betydelig aktuel arbejdskraftreserve. Det nævnes stort set ikke i formandska-
bets diskussionsoplæg.  
 
I formandskabets afsnit om arbejdsmarkedspolitikken ser man også bort fra, at 
manglen på arbejdskraft – ikke mindst i den offentlige sektor - i høj grad skyldes 
mangel på arbejdskraft med de rette kvalifikationer. Derfor savner vi fokus på, 
hvorledes flaskehalsindsatsen kan styrkes.  
 
Uddannelse i aktiveringsindsatsen 
I forlængelse heraf vil FTF advare imod, at uddannelsesindsatsen reduceres gen-
nem yderligere restriktioner i anvendelsen af uddannelsesredskabet, som for-
mandskabet nævner som en mulighed.  
Formandskabets analyse af effekten af aktiveringsindsatsen bringer da heller ikke 
meget nyt for dagen. Datamaterialet er så gammelt, at det ikke giver et billede af 
indsatsen efter Flere i arbejde reformen, som var et væsentligt sporskifte i ar-
bejdsmarkedspolitikken.  Det jo velkendt, at der findes nyere undersøgelser, der 
dokumenterer en positiv effekt af uddannelsesaktivering ikke mindst på det lidt 
længere sigt. 
 
I den nuværende situation er der - frem for ”en religionskrig” for og imod uddan-
nelse - behov for at se, hvorledes man kan målrette uddannelsesindsatser flaske-
halsforebyggelse.  
 
Det er nemlig meget vanskeligt at få etableret korte uddannelsesforløb, selv om 
der stort set er beskæftigelsesgaranti forbundet med indsatsen. Det gælder hvad 
enten der er tale om en sygeplejerske med behov for et kort IT-forløb, en datama-
tiker der har brug for en konkret opkvalificering eller en ledig på finansområdet, 
der med et regnskabskursus kunne opnå beskæftigelse. 
 
Manglende ressourcer og detailstyring 
FTF deler formandskabets vurdering af værdien af en tidlig indsats. I den nuvæ-
rende situation med mangel på kvalificeret arbejdskraft bør indsatsen således 
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understøtte at kvalifikationerne udnyttes bedst muligt. Eller sagt med andre ord, 
at de ledige pædagogers kvalifikationer anvendes på det pædagogiske område, og 
at de ledige folkeskolelæreres kvalifikationer anvendes i folkeskolen.  
 
Flere års reformer med målsætning om en stadig mere individuel og målrettet 
indsats for den enkelte er ikke fulgt op af ressourcer til at løse opgaverne. Dette 
er en problemstilling, der er blevet skærpet nu hvor indsatsen er blevet spredt ud i 
91 jobcentre. Derfor oplever vi, at det nuværende kontaktforløb med de ledige i 
for høj grad bliver en kontakt uden indhold.  
 
Arbejdsmarkedsindsatsen lider i dag i alt for høj grad af detaljeret regelstyring. 
Så beskæftigelsesområdet er et af de mest oplagte områder, hvor der er behov 
for, at central detailstyring i højere grad erstattes af decentrale og faglige skøn i 
opgaveløsningen.  
 
Forkortet dagpengeperiode 
Ud over at man i forbindelse med velfærdsaftalen har lagt de overordnede ram-
mer for beskæftigelsesindsatsen er det svært at se, hvorledes en forkortelse af 
dagpengeperioden kan bidrage til et mere velfungerende arbejdsmarked, når der 
generelt er enighed om, at styrke den helt tidlige indsats. 
 
 
Forhøjet beskæftigelsesfradrag 
FTF er enige i formandskabets betragtninger om at et forhøjet beskæftigelsesfra-
drag for ældre vil være selvfinansierende og at det sammen med andre tiltag på 
det seniorpolitiske område vil kunne bidrage til at flere udskyder deres tilbage-
trækning til det 65. år. Forslaget skal også ses i lyset af, at der er behov for initia-
tiver der her og nu kan øge arbejdsudbuddet. Man kan yderligere forbedre virk-
ningen, hvis beskæftigede, der udskyder tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 
til de er 63 og 64 år, får et forholdsmæssigt større beskæftigelsesfradrag. 
 
Fleksibel arbejdstid 
Derimod mener FTF, at formandskabet er på et galt spor, når det sætter fokus på 
behovet for fleksible overenskomster, der tillader øget arbejdstid for offentligt 
ansatte. Efter FTF’s vurdering er der således ikke overenskomstmæssige be-
grænsninger for, at offentligt ansatte, der ønsker at øge deres arbejdstid, kan gøre 
det. Derimod er det et stort problem i den offentlige sektor, at de offentlige ar-
bejdsgivere i stadigt stigende omfang kun udbyder deltidsstillinger og at nedad-
gående ressourcetilpasninger foretages gennem reduktioner i de ansattes timetal. 
Så problemet er ikke overenskomsterne, men at de offentlige 
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Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AErådet) 
 
Konjunkturvurdering og finanspolitik 
Formandskabets vurdering af konjunkturbilledet er generelt mere pessimistisk 
end AErådets februarvurdering. AErådet mener, at vækstpotentialet ligger højere, 
herunder at ledigheden kan nå yderligere ned, men afviser ikke risikoen for, at 
især boligmarkedet kan give anledning til en lavere vækst og højere ledighed. 
AErådet mener desuden, at Formandskabets væksttrend på blot 1,4 pct. virker lav 
set i lyset af, at timeproduktiviteten for hele økonomien er vokset knap 1,7 pct. 
om året fra 1990-2006. 
 
AErådet er enig i, at stabiliseringspolitik skal udjævne konjunktursvingninger. 
Men hvis Formandskabet mener, at toppen er nået og ledigheden vil begynde at 
stige, er det et forkert tidspunkt at stramme finanspolitikken. AErådet mener, at 
man med Formandskabets anbefalede væsentlige finanspolitiske stramning risi-
kerer, at det er finanspolitikken, der udløser en hård landing. Ingen har fremad-
rettet interesse i uholdbare løn- og prisstigninger. Samfundet har imidlertid en 
klar interesse i, at presset på arbejdsmarkedet fastholdes, da det giver plads til, at 
svage grupper kommer i beskæftigelse. 
 
Formandskabet baserer deres argument for en væsentlig finanspolitisk stramning 
på forskellen mellem den faktiske og den beregnede strukturelle ledighed. AErå-
det anerkender begrebet, men mener samtidig, at man skal passe på med at for-
tolke hårdt på forskellen mellem den faktiske og strukturelle ledighed. Bl.a. viser 
Formandskabet, at det aktuelle ledighedsniveau ikke afviger statistisk fra den 
strukturelle ledighed med den usikkerhed, som Formandskabet beregner.  
 
AErådet mener, at DØRs ”forslag” om en regelbaseret finanspolitisk, hvor fi-
nanspolitikken bør strammes/lempes, når output-gabet er over/under 1 procent, i 
praksis er urealistisk. Måleusikkerheden omkring output-gab gør, at reglen ikke 
er pålidelig. Finanspolitiske indgreb bør bygge på en samlet vurdering af kon-
junkturbilledet og med hensyn til instrumentvalg være styret dels af konsistens i 
forhold til langsigtede mål for den offentlige sektor og indkomstfordeling dels af 
muligheden for, at instrumentet let kan skrues begge veje. 
 
AErådet er enig med Formandskabet i, at: (1) skattestoppets nominalprincip bør 
ophæves, (2) at realvækstmålsætningen for det offentlige forbrug i en kommende 
2015-plan bør erstattes af bredere styringsmål og (3) at arbejdsmarkedsfondslo-
ven, som siger, at arbejdsmarkedsbidraget skal nedsættes, hvis der er overskud i 
fonden, er uhensigtsmæssig. 
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Arbejdsmarkedspolitik 
AErådet mener, at Formandskabet ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på sam-
spillet mellem alle tre elementer i flexicurity-konceptet. I beskrivelsen af flexicu-
rity-konceptet ses bort fra, at arbejdsmarkedspolitikken også giver ”security” i 
form af beskæftigelsessikkerhed pga. bedre kvalifikationer. 
 
AErådet deler ikke Formandskabets opfattelse af, at dagpengeperioden skal af-
kortes fra 4 til 2,5 år. Fuldtidsaktiveringen, der implementeres i løbet af efteråret 
2007, skal derfor ses som fuldgyldigt alternativ til det foreslåede forslag om 
yderligere afkortning af dagpengeperioden.  
 
AErådet mener, at der er behov for yderligere dokumentation af den aktive ind-
sats, der dels undersøger effekten af kombinationsforløb samt effekten af forskel-
lige typer af uddannelsesforløb. Uddannelsesindsatsen bør i større grad målrettes 
mod at opkvalificere de ledige til beskæftigelse. Uddannelsesforløbene bør have 
et større og mere målrettet fagligt indhold og for de dårligst kvalificerede ledige 
bør indsatsen iværksættes tidligere. Derudover bør der i større omfang fokuseres 
på jobrotationsordninger.  
 
AErådet deler Formandskabets opfattelse af, at der skal sættes tidligere og mere 
intensivt ind med vejledning, jobformidling og overvågning. AErådet mener dog, 
at den tidlige intensive indsats skal suppleres med opkvalificerende tilbud til de 
ledige, der har behov for det. 
 
AErådet er enige i Formandskabets kritik af både kontanthjælpsloftet og start-
hjælpsordningen. Dog kan det undre, at 300-timers reglen ikke omtales i rappor-
ten. AErådet er også enige i, at der er behov for at fastholde de ressourcestærke 
”ældre” længere tid på arbejdsmarkedet. AErådet mener dog, at det er vigtigere at 
fokusere på arbejdsmiljø, gode seniorpolitikker og jobmuligheder for de ældre, 
som mister jobbet i utide. 
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Beskæftigelsesministeriet 
 
Fokus på dansk arbejdsmarkedspolitik efter år 2000 
Beskæftigelsesministeriet kvitterer for, at formandskabet – efter senest i efteråret 
2002 at have evalueret indsatsen – igen sætter fokus på arbejdsmarkedet og be-
skæftigelsespolitikken. 
 
Beskæftigelsespolitik er et væsentligt strukturpolitisk redskab og lægger beslag 
på en vis del af de offentlige udgifter. Det er derfor vigtigt løbende at evaluere 
indsatsen for at sikre, at den er dimensioneret korrekt og skaber bedst mulige 
resultater givet investeringsniveauet. Samtidig spiller beskæftigelsespolitikken en 
rolle i forhold til en af de største udfordringer for dansk økonomi – at få udvidet 
arbejdsstyrken og gjort arbejdsudbuddet mere effektivt.  
 
Formandskabets analyser er af høj kvalitet og grundige i beskrivelsen af ar-
bejdsmarkedspolitikken og dens rammer, herunder hele flexicurity-konceptet.  
 
Rapporten indeholder en gennemgribende evaluering af effekten af de enkelte 
aktiveringsredskaber, som giver god indsigt til de løbende justeringer, som er 
nødvendige i beskæftigelsesindsatsen. Siden sidste evaluering er der nu udført 
særligt skøn for og sat værdi på motivationseffekten, som er et væsentligt argu-
ment for at gennemføre aktivering.  
 
Beskæftigelsesministeriet noterer sig, at der i rapporten er opbakning til hovedli-
nierne i beskæftigelsespolitikken gennem de senere år. 
 
Det gælder eksempelvis reformen ”Flere i arbejde”, som bl.a. introducerede det 
intensive kontaktforløb med ledige, strammede rådighedsreglerne og indebar en 
afskaffelse af kravet om aktivering 75 pct. af tiden. 
 
Det gælder også nylige forsøg med en tidlig og omfattende indsats for ledige – 
”Hurtigt i gang” – som kombinerer en række redskaber såsom kontakt med den 
ledige meget tidligt i forløbet, jævnlige samtaler, vejledningsforløb, pålagt job-
søgning og aktiveringsforløb. Bl.a. på baggrund af erfaringerne herfra anbefaler 
vismændene en tidligere og mere intensiv indsats overfor ledige.  
 
Velfærdsaftalen fra sommeren 2006 tager fat på problematikken ved at fremryk-
ke tidspunktet for, hvornår ledige senest skal omfattes af en aktiv indsats til efter 
9 måneder i stedet for efter et år.  
 
Tidlig indgriben i et ledighedsforløb kan imidlertid være forbundet med væsent-
lige dødvægtstab, da mange i denne periode kommer i job af sig selv. Derfor skal 
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en tidlig indsats afvejes i forhold til målgrupper og viden om, hvilke redskaber 
der virker. I den kommende tid vil der derfor blive gennemført yderligere forsøg 
fokuserende på, hvilke redskaber der er mest virksomme, før erfaringerne kan 
sammenfattes til ny politik udbredt til alle ledige.  
 
Rapporten indeholder yderligere forslag for arbejdsmarkedspolitikken, som for-
mandskabet skønner samlet set kan øge beskæftigelsen med omkring 30.000 
personer. Dette skøn skal ses i forhold til, at en række af de områder, som forsla-
gene vedrører, allerede påvirkes af vedtagne forslag fra Velfærdsaftalen.   
 
Forslaget om en kortere dagpengeperiode skal eksempelvis ses i forhold til, at 
ledige efter 2½ år på dagpenge skal deltage i intensiv aktivering, hvilket øger 
chancen for at komme i beskæftigelse og dermed reducerer omfanget af langtids-
ledige. På samme måde skal virkningen af en tidlig og intensiv indsats ses i for-
hold til den allerede nævnte fremrykning, som er undervejs. 
 
Beskæftigelsespolitikken er et område, som ofte er genstand for tilpasninger og 
reformer. Det er derfor nyttigt, at Det Økonomiske Råd jævnligt behandler områ-
det, bidrager med ny viden og kommer med forslag og inspiration til de justerin-
ger, som er nødvendige for at understøtte et foranderligt arbejdsmarked.  
 
I fremtidige evalueringer af den aktive beskæftigelsesindsats skal det opfordres 
til at inddrage kontaktsamtalerne med ledige, idet de understøtter jobsøgning, 
bidrager med rådgivning, kan bruges til rådighedsvurdering og lægger op til 
kommende aktiveringstilbud. Der kan således forventes en form for synergi mel-
lem effekterne af jævnlig kontakt med ledige og resultaterne af eksempelvis akti-
veringstilbud.  
 
Samtidig er der behov for at kaste lys over en anden af beskæftigelsespolitikkens 
effekter, nemlig sorteringseffekten. Det kan forventes, at udsigten til at blive 
omfattet af rådighedskrav, løbende kontakt med beskæftigelsesmyndighederne og 
deltagelse i aktiveringstilbud også påvirker de beskæftigede og dermed dynamik-
ken ind i ledighed. Ligesom motivationseffekten er der her tale om en effekt, som 
sætter ind og påvirker adfærden, før en person rent faktisk omfattes.  
 
Den aktive indsats i forhold til ledige er således med til at understøtte og sikre, at 
der er incitamenter til at arbejde og forblive i arbejde. 
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ENGLISH SUMMARY 

 
Chapter I: The Danish Economy 

 
The Danish economy has experienced a period of strong 
demand with growth rates above 3 per cent over the past 
two years. However, during the second half of 2006 a 
slowdown in the growth rate began, mainly caused by a 
decline in private consumption. A number of indicators 
suggest that the slow growth in private consumption will 
continue in 2007, but growth in private consumption is 
expected to pick up again, stimulated by the accumulated 
capital gains on real estate resulting from several years of 
large increases in house prices. In the coming years demand 
is expected to remain at a relatively high level, and GDP is 
expected to rise at an annual rate of about 1½ per cent (see 
table 1). The relatively high growth rates in the Danish 
export markets over the past years – especially in Sweden 
and in Germany – are expected to decrease slightly. 
 
Unemployment reached a very low level of 110,000 people 
at the end of 2006 and has since fallen to an even lower 
level below 4 per cent of the labour force. The current level 
of unemployment is estimated to be around 35,000 persons 
below the structural level of unemployment. Since demand 
is expected to remain at a relatively high level during the 
forecast period, unemployment is expected to remain low, 
with only a slight tendency to increase. The growth rate of 
nominal wages is expected to rise to about 4½ per cent 
during the forecast period (2007-09). The higher wage 
increases are a result of a tight labour market and the recent 
rounds of collective bargaining between employers and 
workers.  
 
Consumer prices have increased by approximately 2 per 
cent per annum in recent years. Domestic costs are expected 
to increase at a slightly higher pace over the coming years 
as a result of higher wage increases. Inflation is thus ex-
pected to rise to 2¼ per cent by the end of the forecast 
period.  

Dansk Økonomi forår 2007 
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The large increase in employment over the past years con-
tinued in 2006, and at the beginning of 2007 employment 
was at a historically high level. At the same time the in-
crease in hourly productivity has been very low. In 2006 the 
increase in hourly productivity was only ¾ per cent, and in 
the present year it is expected to stagnate. It is expected that 
hourly productivity will then return to the recent historical 
trend of approximately 1½ per cent per year. 
 
The large increase in labour input was possible due to a 
growing labour force based on the inflow of foreign labour 
and increasing average working hours. In the light of the 
economic upturn, the trend towards a growing labour force 
and increased working hours is expected to continue over 
the coming years, but at a slower pace.  
 
The increase in demand has exceeded the increase in pro-
duction. Consequently, the strong growth in demand has to 
a large extent been met by an increase in imports. In the 
coming years it is expected that growth in demand will 
continue to exceed Danish output growth, but as the growth 
in demand decreases, it is equally expected that the growth 
in imports will decrease. 
 
However, since imports are expected to grow faster than 
exports, the current account surplus will fall from approxi-
mately DKK 40 billion in 2006 to approximately DKK 10 
billion in 2009.  
 
The scope for output growth in Denmark is constrained by 
the fact that the Danish economy is operating close to full 
capacity. The possibility of raising output via a lower rate of 
unemployment or through an increase in labour supply is 
considered to be limited. It will require new labour market 
policies, tax reform, or an increase in the inflow of foreign 
labour. Hence, a larger increase in demand than expected 
involves a risk of wage acceleration that is higher than 
assumed in this forecast. There is thus a risk that the current 
economic upturn might be followed by an extended period 
with low growth and increasing unemployment.  
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Table 1 Short-term outlook for the Danish economy 

2005 2006 2007 2008 2009
Private consumption                     796.0 48.6 4.2 3.4 1.8 2.4 2.5
Public consumption                      418.3 25.5 1.1 1.2 1.5 1.1 1.1
Gross fixed capital formation        365.4 22.3 9.6 10.9 5.0 2.5 2.9
consisting of:                                  
   Residential investments              104.7 6.4 16.7 8.1 7.1 1.9 2.6
   Business fixed investments        230.5 13.3 7.7 13.4 5.3 3.1 3.3
   Public investments                     30.2 1.8 3.0 6.6 -4.0 2.0 2.0
Stockbuilding a)                               10.3 0.6 -0.1 0.4 0.0 0.1 0.0
Total domestic demand                 1,590.1 97.1 4.3 4.9 2.4 2.1 2.2
Exports of goods and services       849.4 51.9 7.3 9.6 6.3 3.7 3.4
Imports of goods and services       801.9 49.0 10.8 14.0 7.8 5.2 5.0
GDP                                             1,637.6 100.0 3.1 3.2 1.8 1.4 1.4

2.2 2.1 2.0 2.0 2.2
5.5 4.3 3.6 3.8 3.9

58.7 39.4 30.4 22.6 9.8
3.8 2.4 1.8 1.3 0.5

71.8 69.1 66.2 58.5 55.9
4.6 4.2 3.9 3.3 3.0
2.7 3.1 4.3 4.5 4.5
2.0 -0.5 0.4 0.3 0.2Terms of trade, percentage change               

Percentage change, volume Per cent
of GDP

2006

Current 
prices

DKK bn.
2006

Key indicators                                  
Consumer prices, percentage change b)          

Unemployment, per cent c)                      

Current account, DKK bn.                        
Current account, per cent of GDP                
General government financial balance, DKK bn.   
General government fin. balance, per cent of GDP
Hourly wage costs, percentage change            

  
a) The percentage changes are calculated as real changes in stock-building relative to real GDP in 

the previous year. 
b) Implicit private consumption deflator. 
c) Percentage of the total labour force. National definition. 
Note: The DKK/USD exchange rate is taken as 6.00 in 2005, 5.94 in 2006, 5.53 in 2007 and 5.48 in 

2008-09. 
Sources:Statistics Denmark, National Accounts and own estimates. 
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Policy recommendations 
 
The shortage of labour implies a considerable short-run 
threat to the stability of the Danish economy. Hence, there 
is a need for policies that will quickly increase the supply of 
labour or reduce the structural unemployment rate. In chap-
ter III a number of possible policy initiatives are presented 
which are estimated to reduce the structural unemployment 
level by about 35,000 people. These initiatives would not be 
fully effective in the short run, but they would contribute to 
eliminating some of the current pressure on the labour 
market. Import of labour would be another way to improve 
the labour market situation. The import of labour could be 
increased by an abolition of the restrictions on the free 
movement of labour from the new EU member states. 
Another possibility is to introduce a targeted earned income 
tax credit for employed persons aged 64 years (see chapter 
III).  
 
During recent years, fiscal policy has contributed to the 
growth in demand. Over the coming years, the combination 
of the tax freeze (according to which the Government has 
committed itself not to raise any taxes) and a relatively high 
growth in public expenditures will stimulate economic 
activity, but to a smaller extent than in recent years. Accord-
ingly, the current fiscal policy does not contribute to a 
reduction of the risk of economic overheating. If policies to 
increase the labour supply are not passed through parlia-
ment soon, there will be a need for a significant tightening 
of fiscal policy in 2008. In case no labour market reforms 
are implemented, it is recommended that fiscal policy is 
tightened in order to dampen GDP growth by ¼ to ½ of a 
percentage point in 2008.  
 
The Danish tax reform of 1994 introduced a new tax on all 
wage income and income from self-employment (the labour 
market contribution). The tax was earmarked to finance a 
range of specific national expenses related to the labour 
market, e.g. public expenses for unemployment benefit, the 
early retirement scheme, and the active labour market 
policies. By law, this tax must be reduced when the revenue 
exceeds the specified costs in the budget proposal for the 
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coming year announced by the Government in August. The 
present forecast estimates a budget surplus in 2008, which 
implies that the earmarked tax should be reduced from 8.0 
to 7.8 per cent in 2008. This would produce a deterioration 
in the public finances of approximately DKK 2 billion. This 
tax reduction is clearly not appropriate in the current eco-
nomic situation, and in general the earmarking of the labour 
market contribution will lead to a pro-cyclical fiscal policy. 
It is therefore recommended that the earmarking of the tax 
be abolished. In addition, it should be noted that a reduction 
in this specific tax is a far less effective way of stimulating 
labour supply than a reduction of marginal tax rates for 
specific groups or a rise in the earned income tax credit.  
 
Over the coming years, the composition of the population 
will change. Cohorts of retirees will grow larger and the 
number of people in the working age group will diminish. 
The demographics will lead to a gradual but systematic 
tendency to a deterioration in the public sector budget over 
the coming years (see Danish Economy, autumn 2006). The 
demographic changes and the low growth in productivity 
imply that Danish GDP growth is likely to be significantly 
lower than in countries to which Denmark is normally 
compared.  
 
On this basis, there is a need to look ahead and establish 
new objectives for medium- and long-term economic policy 
in the period up to 2020. The new plan should contain 
targets concerning labour force growth as well as targets for 
public expenditure and taxation policies. These targets 
should be continuously reassessed and supplemented as 
need be with specifications of the instruments to be used to 
achieve them. 
 
The present medium-term plan sets goals for the real growth 
rates in public service expenditures. These goals should be 
replaced by a broader objective that includes growth rates 
for service expenditures as well as income transfers. Hence, 
the plan should involve targets for the ratio of public expen-
diture to GDP in current prices. On the revenue side, the tax 
freeze should be abolished, because it leads to a gradual 
erosion of the revenue from excise duties and real estate tax. 
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The new medium-term plan should include targets for 
labour force growth – both quantitative and qualitative. An 
increase in the effective labour force could take place 
through an increase in the number of people in the labour 
force, through higher average working hours, or through 
higher growth in productivity caused by increased research 
and education. Higher labour force growth would imply 
higher growth in income per capita, which would facilitate 
the maintenance of a continuing high level of welfare 
viewed in an international perspective. At the same time, 
higher employment could create additional ‘room for ma-
noeuvre’ for fiscal policy, e.g. room to increase expenditure 
growth or scope for tax cuts. If such economic flexibility 
were used for tax cuts, a lowering of the marginal tax rate 
would probably be the instrument which would have the 
greatest effect on the effective labour supply.  
 
A significant challenge over the coming years will be to 
restrain the growth in public expenditures. There are a 
number of reasons why the growth in the public expendi-
tures will have a tendency to increase in the future. First of 
all, the demographics point in the direction of an increase in 
health care expenditures. Second, there is a tendency to-
wards lower productivity growth in the services sector than 
in the economy in general. Products such as health care and 
education are typically produced by the public sector in 
Denmark. Third, it is quite possible that the demand for 
education and health care will increase faster than the 
demand for other types of goods and services. These pres-
sures will tend to increase the tax burden unless there is a 
strong focus on public expenditure control and on efficiency 
in the public sector.   
 
The Government is preparing a public sector reform aimed 
at increasing the quality of public sector production. The 
purpose of the reform is to raise the quality of public ser-
vices without increasing public expenditures. There is no 
doubt that there is potential for increased efficiency in the 
public sector, e.g. by the use of benchmarking, outsourcing, 
and public-private partnerships (see Danish Economy, 
spring 2004). The recent administrative reforms of local 
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governments also provide possibilities for improvements in 
public sector efficiency. 
 
It is a great challenge to continuously increase the quality of 
the public sector without increasing public expenditures. If 
the Government does not succeed in raising efficiency, the 
demand for improved quality can only be met by greater 
expenditure. Hence, if the reform efforts fail, this will 
constitute a threat to fiscal sustainability.  
 
 
Chapter II: Business Cycles and Fiscal Policy 
 
The pace of the economy varies substantially over time. 
During expansions, demand for labour and capital is high, 
while it is somewhat lower during slowdowns. Fluctuations 
in economic activity affect the population in various re-
spects, primarily in a negative way. Chapter II examines the 
extent to which fiscal policy can and should seek to dampen 
economic fluctuations. 
 
Business cycles make it more difficult for people to find and 
retain employment in some periods than in others, thereby 
affecting wage earners directly. Periods of unemployment 
lead to losses of income. Long-lasting spells of unemploy-
ment may lead to depreciation of human capital among the 
unemployed and may keep some individuals permanently 
out of employment. Besides this, fluctuations cause uncer-
tainty and complicate the investment and consumption 
decisions of households and firms. At the macroeconomic 
level, unemployment represents wasted resources and lost 
welfare. 
 
One goal of stabilisation policy is to avoid major contrac-
tions in the economy and – if the economy already is in a 
recession – to make the adjustment path back to a normal 
activity level quicker and less painful. However, history 
also shows that periods of rapid expansion with very low 
levels of unemployment may trigger acceleration in wages 
and prices, leading to loss of competitiveness and ultimately 
dragging the economy into long-lasting contractions. There-
fore, a stabilisation policy should not only stimulate demand 
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in bad times, but should also reduce the pace of the econ-
omy when capacity utilisation is too high. 
 
The analyses indicate that it is possible to stabilise the 
economy to some extent by using fiscal policy. Specifically, 
the analyses lead to the following conclusions and recom-
mendations: 
 
• In the case of a positive output gap (defined as the 

percentage difference between actual and potential 
GDP) amounting to 1 per cent, fiscal policy should re-
duce GDP growth by around ¼ of a percentage point. 
Similarly, the response to a negative output gap should 
be a positive growth contribution from fiscal policy of 
the same magnitude 

• Such moderate fiscal responses may reduce fluctuations 
in employment and GDP by up to one third. On the o-
ther hand, a fiscal policy which is too aggressive might 
increase, rather than reduce, fluctuations 

• In the event of indications that an economic imbalance 
is caused by temporary disturbances on the supply side, 
there should be no fiscal policy response 

• Fine-tuning should be avoided: Fiscal policy should not 
be used to counteract modest imbalances characterised 
by output gaps of a magnitude of less than 1 per cent 

• The gains from an active fiscal policy are limited for the 
following reasons: 
– Assessing the cyclical state of the economy is sur-

rounded by uncertainty. There is a substantial risk 
that fiscal policy will react inappropriately, espe-
cially to small imbalances 

– An unintended side-effect of an active fiscal policy is 
that some ‘instruments’, e.g. tax rates or the number 
of people employed in the public sector, become 
more volatile. 

 
These circumstances are the reason that only a cautionary 
response to fluctuations in the output gap is recommended. 
 
Danish fiscal policy is planned with respect to the chal-
lenges implied by the ageing population. Fiscal policy 
affects long-term economic development, e.g. through the 
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tax structure. It also has an effect in the short run through 
the contribution to growth stemming from discretionary 
fiscal policy (changes in tax rates and benefits, or in public 
consumption) and from automatic stabilisers. The automatic 
stabilisers are large in Denmark, due to a progressive tax 
system and a relatively high level of unemployment bene-
fits. 

 
Danish fiscal policy over the last 25 years illustrates various 
examples of major actions aiming at stabilising short-term 
fluctuations in combination with changes in structural 
policies. The common feature of these actions is the combi-
nation of short-term stabilisation with changes in tax and 
labour market policies. Combining short-term stabilisation 
with actions that improve the long-run output potential is a 
desirable way of conducting economic policy. On this basis, 
fiscal policy in Denmark must be characterised as having 
been well-planned over the period. 

 
The analyses use model simulations to illustrate the effects 
of active fiscal policy. Two different types of models are 
used to shed light upon the influence of price stickiness and 
differences in the formation of expectations among house-
holds and firms. On the one hand we have the Simulation 
Model of the Economic Council (SMEC), which is a tradi-
tional macro econometric model where demand is the short-
run determinant of production. On the other hand we have a 
Dynamic Stochastic General Equilibrium model (DSGE) 
which was developed for the analyses. Within this model, 
households and firms plan consumption and investment 
based on expectations of future economic developments. 
Prices are sticky in this model, but less sticky than in 
SMEC, and production is to a larger extent determined by 
the supply of capital and labour rather than by demand. 

 
The analyses assume that fiscal policy seeks to stabilise the 
output gap, which is a more reliable indicator of the true 
business cycle situation than is GDP growth. The reason is 
that if the economy reaches its capacity limit, the possibili-
ties for further growth are reduced. This leads to lower 
growth rates, but does not mean that the economy is in a 
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recession and certainly does not mean that the economy 
should be stimulated through looser fiscal policy. 

 
In both model frameworks, the analyses show that it is 
possible to use fiscal policy as a means of stabilising vari-
ous macroeconomic key figures such as GDP, employment 
and prices when the economy is hit by demand shocks. A 
common feature of demand shocks is that they pull produc-
tion and prices in the same direction, so no conflict exists 
between stabilisation of production and stabilisation of 
prices. 
 
Fluctuations of output and employment caused by shocks to 
the supply side of the economy can in principle also be 
stabilised. However, the problem is that supply shocks alter 
the capacity limit of the economy. This means there is a risk 
of misperceiving a supply shock as a demand shock. For 
example, if an observed low growth rate is not caused by a 
negative demand shock, but instead is a consequence of a 
deterioration in potential output; fiscal policy should not be 
expansive. In such a case an expansive fiscal policy would 
be working against the necessary adjustment of the econ-
omy. Furthermore, an unpleasant side-effect might be a 
substantially increased level of public debt. Hence, if there 
are signs that an imbalance is caused by changed supply-
side conditions, fiscal policy should not try to prevent the 
necessary adjustment of output. 

 
It is not possible to recommend ‘an optimal fiscal rule’ on 
the basis of the analyses. The magnitude of the fiscal re-
sponse to a given imbalance depends (among other things) 
upon the relative weight attached to stability in the general 
economy relative to stability in, for example, the number of 
people employed in the public sector, or public investments. 

 
The greatest gains obtained by counteracting economic 
fluctuations are obtained when output is primarily deter-
mined by demand. On the other hand, gains are clearly 
smaller when production is supply-driven. All in all, the 
analyses suggest that a positive output gap of 1 per cent 
should be met by a negative fiscal growth contribution of 
around ¼ of a percentage point, and vice versa. 
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In practice, the need for fiscal action is surrounded by 
uncertainty regarding the present as well as the future 
economic situation. This is so for many reasons. Firstly, 
relevant macroeconomic key figures such as GDP and 
employment are released with a time lag. Secondly, the 
numbers are often subject to substantial revisions. Further-
more, due to methodological issues, it is difficult to asses 
the exact size of the output gap. Because of this, robustness 
checks have been carried out to highlight the implications of 
misperceptions of the output gap. Naturally, misperceptions 
reduce the gains from active fiscal policy. Furthermore, if 
misperceptions are large and if the economic imbalance is 
small, an active policy responding to the estimated output 
gap runs the risk of stimulating the economy at a time when 
a fiscal tightening would have been appropriate. 

 
In reality it is difficult to distinguish a demand shock from a 
supply shock, but the greater the size of a given imbalance, 
the easier the task becomes. By not responding to small 
imbalances, the risk of misidentifying a supply shock as a 
demand shock is reduced. Consequently, fiscal policy 
should not react to output gaps smaller than 1 per cent. 
 
Politically, it is easier to loosen fiscal policy during slow-
downs than is it to mobilise political support for fiscal 
tightening in good times. However, if fiscal policy actively 
aims at reducing fluctuations, it is indeed necessary to 
tighten policy during periods of expansion. If this symmetry 
is not ensured, an active fiscal policy will over time increase 
the level of public debt. 
 
The analyses are based on the assumption that fiscal policy 
responds solely to the output gap, but in practice all relevant 
information on the current economic situation should be 
taken into account, e.g. figures on unemployment and the 
current account balance. Special attention should be paid to 
developments in wages and prices. For example, if the 
output gap is positive, but no inflationary pressure is pre-
sent, it could be an indication that the output gap might have 
been misperceived, because the economy is being hit by a 
positive supply shock.  



 380

All in all, the analyses indicate that fiscal policy is able to 
contribute to reducing fluctuations in economic activity. 
However, the demographic challenges that Denmark faces 
underline the importance of having fiscal policy focused on 
medium- and long-term goals. In the short term, fiscal 
policy may reduce the volatility in the economy, but the 
long-run level of employment and welfare is determined by 
the long-term policies that shape economic structures and 
incentives. Consequently, short-term concerns should not 
compromise long-term objectives. Rather, short-term eco-
nomic policy should be conducted within the framework of 
a plan that ensures long-run sustainability of public fi-
nances. 
 
 
Chapter III: Danish Labour Market Policy 
since 2000 
 
The Danish labour market functions well, and unemploy-
ment is at its lowest in recent history. The employment rate 
is one of the highest within the OECD, but there is excess 
demand for labour, which raises new challenges for the 
functioning of the Danish labour market model, often called 
the ‘flexicurity’ model. 
 
The flexicurity model is characterized by relatively gener-
ous unemployment benefit schemes, flexible employment 
contracts and an active labour market policy. Employees 
accept flexible employment contracts, since generous un-
employment benefits provide an insurance against large 
income losses.  
 
The labour market model was changed quite dramatically 
during the period from 1994-2000. The major changes were 
an expansion of the active labour market programmes 
(ALMP), a cut in the duration of unemployment benefits, 
and the introduction of a special programme aimed at reduc-
ing unemployment amongst the young. These changes were 
analysed in Danish Economy, autumn 2002. A substantial 
part of the drop in unemployment after 1994 resulted from 
these changes in labour market policy. 
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After 2000 the changes to labour market policy have con-
tinued as the demand for labour has increased, requiring 
further reductions in unemployment and a larger supply of 
labour. The major changes have included improved em-
ployment incentives for people on social assistance and 
more intensive advising and monitoring of the unemployed 
covered by unemployment insurance, with an increased 
emphasis on testing the availability for work. The use of 
ALMPs has been reduced, but the costs of the active labour 
market policy remain high. 
 
Chapter III analyses and discusses central elements of the 
Danish flexicurity model, focusing on ALMPs, mandatory 
meetings and counselling, availability-for-work require-
ments and the unemployment benefit schemes. The chapter 
includes both new investigations and updates of previous 
analyses of ALMPs. 
 
Instruments of Labour Market Policy 
 
The Danish labour market policy is a combination of rela-
tively generous unemployment benefits available (if neces-
sary) over long unemployment spells, flexible rules for 
hiring and firing, and an active labour market policy which 
includes strict checking of availability for work. This com-
plex combination is often termed ‘flexicurity’, and this 
combination of instruments is unique within the OECD 
countries. 
 
An important component of active labour market policy is 
the testing of availability for the labour market. Contact 
between the unemployed person and his or her case worker 
has been strengthened since 2000, and the unemployed have 
to write a CV for an internet job-bank and to attend a meet-
ing with a case worker every three months. If an unem-
ployed person does not show up for the meeting, this is 
reported to the unemployment insurance fund, and sanctions 
may be applied. These meetings are an important part of the 
administrative system aimed at checking up on the unem-
ployed person and at the same time improving his or her 
awareness of job openings and job search skills. 
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The two most important characteristics of the so-called 
passive labour market policy are the level of compensation 
and the duration of unemployment benefit. The maximum 
level of compensation is 90 per cent of previous income, but 
the average level of compensation has fallen and is now 
around 50 per cent for the average worker. The maximum 
duration of unemployment benefit is four years, which is 
longer than in any other Nordic country. By this feature 
Danish labour market policy stands out from the policy in 
other OECD countries. 
 
The Active Labour Market Policy 
 
The use of an Active Labour Market Policy is often moti-
vated by the need to upgrade the skills of the unemployed in 
order to improve their opportunities for employment. How-
ever, the ALMPs also test whether the unemployed are 
actually available for work, so the prospect of participation 
in an ALMP can lead to an increased incentive to search for 
a job prior to the enrolment in the programme. This is 
referred to as the ‘motivation effect’ of ALMP. 
 
Analyses in this report indicate that the prospect of partici-
pation in an ALMP reduces the average unemployment 
duration by approximately one week prior to the programme 
start.  
 
The analyses also show that some programmes have a 
negative effect on the probability of leaving unemployment 
after the start of the programme (see figure 1). These nega-
tive effects are often due to the locking-in effect; that is to 
say, while participating in active labour market pro-
grammes, the unemployed may reduce their efforts to find 
regular jobs. Furthermore, there is sometimes a negative 
post-programme effect which may arise if participation in a 
programme induces participants to raise their reservation 
wages and/or to narrow the range of jobs for which they 
search. 
  
On-the-job training programmes in the private and public 
sectors are the only programmes that have a positive post-
programme employment effect and a positive effect on 
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earnings. Classroom training and other programmes have a 
negative post-programme employment effect and a negative 
effect on earnings. 
 
 
Figure 1 Employment effects of ALMPs for those who 

were unemployed in the 1st week of 2001 
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Source::Calculations based on register data 
 
 
One result of note from this analysis is that a large propor-
tion of the unemployed with a high level of education 
receive classroom training, but this type of ALMP has a 
negative effect on their employment rate and earnings in the 
subsequent years. However, after a few years of classroom 
training, an ALMP has a positive employment and earnings 
impact for the unemployed with only an elementary school 
education. A possible explanation is that classroom training 
as an ALMP for the highly educated is not sufficiently 
vocational. 
 
Though the active labour market policy in Denmark appears 
to improve the job market qualifications for some groups of 
the unemployed, a comprehensive evaluation of the policy 
should also take the cost into account. In this report the 
economic value of ALMPs is calculated. The net economic 
cost of the policy is estimated to be around DKK three 
billion (see table 2). The results show a high deficit for 
classroom training, while on-the-job training in the private 
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and the public sectors contributes positively. The motivation 
effect also contributes positively. The net economic value of 
the motivation effect is about DKK two billion when trans-
fers saved and higher levels of production are taken into 
account.  
 
 

Table 2 Net economic value of active labour market programmes for those
unemployed in the first week of 2001 

 

On-the-job training  

Private 
sector 

Public sector 

Classroom 
training 

Other 
ALMPs 

Motivation 
effect 

Total 

----------------------------------  DKK billions, 2005 level ----------------------------------- 
0.2 0.2 -4.9 -0.4 1.8 -3.0 

 

Note: The analysis includes persons aged 18-50 years who were unemployed in the first week of 
2001. The discount rate is assumed to be 3 per cent, while the marginal cost of public funds is
assumed to be 20 per cent of the expenditure. 

Source: Own calculations based on register data. 

 
 
Intensified Effort – An Experiment 
 
A ‘natural experiment’ in labour market policy was carried 
out in two counties in Denmark during the winter of 2005-
06. The treatment consisted of a substantial intensification 
of labour market policies involving information, early 
mandatory participation in job search assistance pro-
grammes, frequent meetings with employment officers, and 
full-time programme participation for at least three months 
for people who had not found a job within 18 weeks of 
becoming unemployed. The control group was treated 
according to the regular rules.  
 
An analysis based on the experiment shows that after 18 
weeks the treatment group had an exit rate from unemploy-
ment which was approximately eight percentage points 
higher than that of the control group. After 40 weeks the 
treatment group had an exit rate approximately three per-
centage points higher than that of the control group.  
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Despite the overall positive effects of the experiment, none 
of the specific treatments could be demonstrated to have a 
positive effect. A possible explanation is that the effects 
occurred because of the prospect of intensification of labour 
market policy programmes and not because of the specific 
treatments. 
 
Taking the costs and benefits of the social experiment into 
account, an estimate of the socio-economic value of the 
intensification is about DKK 15,000 per person. The social 
gain from the experiment is estimated after 46 weeks, and 
thus does not include the long-term effects. 
 
The Value of Meetings 
 
A more general analysis of the effects of meetings between 
the unemployed and the employment officers is also de-
scribed in this report. There are four types of meetings.  
 
A CV/basic registration is a meeting where the unemployed 
person meets with a case worker and prepares a CV. This 
type of meeting is estimated to have a small negative effect 
on the probability of getting a job.  
 
Another type of meeting is a visitation meeting, where the 
case worker and the unemployed person discuss progress 
and job search strategies. This type of meeting has a posi-
tive effect on the employment rate before and after the 
meeting. The prospect of the meeting can motivate the 
unemployed person to get a job, which explains the positive 
effect before the meeting. The positive effect after the 
meeting may be due to more job opportunities arising for 
the unemployed person.  
 
The third kind of meeting is an employment plan meeting 
where an action plan for getting back to work is formulated 
and where the labour market programmes are arranged. The 
employment plan meeting has large effects after the meeting 
on the employment rate. The positive effects result from a 
motivation effect of the ALMP. 
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Job assignment meetings and job interviews are the fourth 
kind of meeting. The case worker informs the unemployed 
person about a vacancy and decides whether he/she should 
apply for the job. This kind of meeting has a positive effect 
before the meeting. Again, this may reflect a motivation 
effect. 
 
Unemployment and wages 
 
Unemployment was relatively low in 2000-02 and increased 
in 2003-04, but started falling again in 2005-06. The current 
level of unemployment is the lowest in 30 years. Neverthe-
less, wage increases have been low and stable, which is 
quite remarkable. 
 
An analysis of the level of unemployment indicates that the 
actual level in 2007 is around 40,000 persons below the 
structural level of unemployment, which is defined as the 
sustainable level that is compatible with long term macro-
economic balance. This finding suggests that the current 
situation may not be sustainable and that reforms are neces-
sary  
 
As illustrated by the current situation, the actual level of 
unemployment may fall below the structural level, but such 
an occurrence tends to generate higher wage increases and 
higher unemployment. Such a situation occurred in 1985-
87, and it was followed by accelerating wages and macro-
economic disequilibrium. 
 
The fall in structural unemployment in Denmark is often 
ascribed to three different factors: 
 

• The reform of the active labour market policy and 
increased economic incentives to find employment 

• Globalisation of the markets for goods, capital and 
labour 

• Further decentralization of the wage formation on 
the Danish labour market 

 
The average unemployment benefit replacement ratio has 
fallen since 1990 from around 57 per cent of the average 
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salary wage rate to less than 50 per cent. At the same time 
the active labour market policy has been considerably 
strengthened. The analyses in the chapter show remarkable 
results, and the change in labour market policy beginning in 
1994 has clearly affected wage formation. 
 
Globalisation is not a new phenomenon, but trade in goods, 
services and capital does continue to increase, and even 
though it is difficult to estimate a direct effect of trade on 
wage convergence, it is plausible that globalisation has 
tended to discipline wage formation. One example is the 
closure of Danish plants and increased investment in the 
new EU member states. 
 
Finally, wage dispersion has increased since 2000, partly as 
a result of a clear trend towards decentralization of wage 
bargaining. It is interesting that the increase in rates of 
employment has been greater within branches with decen-
tralized wage formation. 
 
Recommendations for Labour Market Policy 
 
Danish labour market policy has been successful in achiev-
ing a well-functioning labour market with a low level of 
unemployment. Nevertheless, there is scope for further 
improvement. The analyses show that some elements of the 
labour market policy are being implemented in an ineffi-
cient way, whereas other elements of the policy should be 
expanded. These recommendations do not change the 
general functioning of the labour market and the recom-
mended policy is still within the ‘flexicurity’ framework. 
 
The active labour market programmes have been a corner-
stone of the labour market policy, but the policy needs to be 
revised, since the cost-benefit analysis of classroom training 
indicates a large deficit. The educational programmes 
should be more focused and targeted on those groups of the 
unemployed who can benefit from participation. Both the 
prospects for employment and expected income should be 
positively affected by participation. If it is impossible to 
achieve such positive effects, the use of the educational 
programmes should be reduced significantly.  
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The effect of the programmes could be improved if the case 
workers had tools for ‘profiling’ the unemployed. These 
tools would be based on statistical models of historical 
correlations between the characteristics of the unemployed, 
the demand for labour and the effects of the different pro-
grammes. It is recommended that such tools be developed 
and given higher priority.  
 
The public effort to reduce unemployment must be further 
directed towards counselling, assisting in job search and 
testing availability for work. A recent experiment has docu-
mented the effects of an intensified and early effort. These 
practices should be implemented throughout the country, 
since the cost-benefit analysis of the experiment shows that 
the gains from the increase in employment clearly outweigh 
the increased cost of counselling. 
 
The chairmen of the Economic Council also suggest that the 
duration of unemployment benefit should be limited to 2½ 
years. The welfare reform agreed upon by a parliamentary 
majority in 2006 kept the maximum unemployment benefit 
duration at four years and introduced full-time participation 
in ALMPs after 2½ years. However, the analyses of ALMPs 
have illustrated that this instrument is expensive and ineffi-
cient. Further analysis shows that the chances of leaving 
unemployment increases from two per cent to 10-12 per 
cent per week around the time of end of the benefit period. 
There seems to be a strong incentive effect from approach-
ing the end of the benefit period. Moreover, even if the 
duration of unemployment benefits were shortened to 2½ 
years, the period during which unemployment insurance 
benefits could be collected would still be longer than in 
Sweden, Norway and Finland. 
 
The total effect of the shortening of the benefit period, the 
early and intensified counselling and a reduction in educa-
tional ALMPs is estimated to be a reduction in the structural 
level of unemployment of 35,000 persons. This is roughly 
equivalent to the difference between the actual level of 
unemployment and the structural level of unemployment, 
the latter being estimated to be around 140,000 people in 
2007. 
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Further action is needed if the estimated drop in the labour 
force due to demographic changes is not going to limit 
future growth. The chairmen have previously recommended 
that the post-employment wage (a comprehensive early 
retirement scheme) should be abolished, but they have 
noted that a far-reaching political agreement (Velfærdsfor-
liget) has confirmed the political acceptance of the scheme. 
Against this background it is recommended that: 
 

• All employed persons aged 64 years who have been 
employed since the age of 60  should be granted an 
earned income tax credit amounting to a maximum 
of DKK 100,000 

• The limitation on free movement of labour from the 
new EU member states from East and Central 
European should be abolished 

• To offset labour shortage in the public sector, the 
regulation of working hours for public sector em-
ployees should be carefully reviewed to remove any 
barriers that may prevent employees from working 
as many hours as they would like to.  
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